Instruktioner för användning av standardformulär 14 ”Rättelse” (F14)
F14 används under pågående förfaranden för att meddela smärre ändringar av meddelanden som
redan publicerats. Meddelanden om rättelse publiceras inom 5 dagar från datumet för avsändandet.
Det ”nya” F14 (där 2014 års direktiv tillämpas) måste användas för att rätta meddelanden som publicerats
genom användning av antingen ”gamla” (2004 års direktiv) eller ”nya” (2014 års direktiv) formulär.
1.

F14 används för att meddela smärre ändringar. Observera att ifall väsentliga ändringar tillkommer ska
meddelandet publiceras på nytt. F14 ska INTE användas för

2.



att ändra kontraktets typ,



att ändra förfarandets typ,



att ändra hänvisning till direktiv,



att lägga till delar och ändra antalet delar,



att annullera meddelande om upphandling (standardformulär F02).

F14 används för att meddela ändringar till meddelanden som redan publicerats.


Ändringar som görs genom F14 ska endast hänvisa till meddelanden som tidigare publicerats i TED.
Hänvisning till det ursprungliga meddelandet som publicerats i TED ska tillhandahållas.



Ange tydligt det tillämpliga avsnittet och den tillämpliga punkten i det ursprungliga meddelandet som
ska ändras.



Texten som ska ändras i delen ”i stället för” ska exakt motsvara texten som publicerats i det
tillämpliga ursprungliga meddelandet.
Obs: Om det är fråga om flera ändringar gör knappen ”+” att det blir möjligt att öppna flera ”i
stället för” delar.

3.

F14 används för att meddela ändringar av meddelanden


Brödtexten i F14ska inte användas för att göra ändringar i upphandlingsdokumenten (tekniska
specifikationer). Det är ENDAST punkt VII.2) ”Övriga ytterligare upplysningar” som ska

användas för att informera om ändringar i upphandlingsdokumenten.
4.

5.

F14 används under pågående förfaranden


F14 används inte längre för att informera om ofullständiga eller resultatslösa förfaranden.
Detta görs genom meddelande om tilldelning av kontrakt (F3, F6…). Här kan kontrakt som
inte tilldelats anges per del i avsnitt V.1.



F14 används inte för att informera om ändringar av ett kontrakt/en koncession under dess löptid. För
detta syfte ska F20 användas.

Meddelanden om rättelse publiceras inom 5 dagar från datumet för avsändandet.


Om rättelsen medför ändringar av en anbudsinfordran ska det säkerställas att de ekonomiska
aktörerna har tillräckligt med tid att beakta eventuella ändringar innan de lämnar anbud, och
om nödvändigt ska tidsfristen för inlämning av anbud förlängas.



Ifall ändringarna erfordrar förlängning av tidsfrister beakta då att dessa ändringar kan påverka andra
tidsfrister som tidigare meddelats.
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