Euroopa Liidu Teataja lisa
Teave ja vormid internetis: http://simap.ted.europa.eu

Kontsessiooni andmise teade
Hankemenetluse tulemused
Direktiiv 2014/23/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija
I.1) Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus:

Riiklik registreerimisnumber: 2

Sp

Postiaadress:
Linn:

NUTS kood:

Sihtnumber:

Riik:

Kontaktisik:

Telefon:

E-post:

Faks:

Internetiaadress(id)
Üldaadress: (URL)
Hankijaprofiili aadress: (URL)

I.4) Hankija liik (kui teate avaldab avaliku sektori hankija)
◯ Linna või valla ametiasutuse hallatav asutus
◯ Avalik-õiguslik juriidiline isik
◯ Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline
organisatsioon
◯ Muu liik:

im
ec

◯ Valitsusasutus
◯ Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
◯ Linna või valla ametiasutus

I.5) Põhitegevus (kui teate avaldab avaliku sektori hankija)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Üldised avalikud teenused
Riigikaitse
Avalik kord ja julgeolek
Keskkond
Majandus ja rahandus
Tervishoid

◯
◯
◯
◯
◯

Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalkaitse
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
Muu tegevusala:

◯
◯
◯
◯
◯

Raudteeteenused
Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused
Sadamaga seotud tegevus
Lennujaamaga seotud tegevus
Muu tegevusala:

I.6) Põhitegevus (kui teate avaldab võrgustiku sektori hankija)

Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine
Elektrienergia
Gaasi ja nafta ammutamine
Söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine
Vesi
Postiteenused
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◯
◯
◯
◯
◯
◯
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II osa: Ese
II.1) Hanke kogus või ulatus
II.1.1) Nimetus:

Viitenumber: 2

II.1.2) CPV põhikood: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] CPV täiendkood: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Lepingu liik ◯ Ehitustööd ◯ Teenused
II.1.4) Lühikirjeldus:
II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk 2
Maksumus käibemaksuta: [
] Vääring: [ ] [ ] [ ]
Kontsessiooni eeldatava maksumuse arvutamisel kasutatav meetod: (kui ei ole määratud muudes kontsessioonidokumentides)
II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks ◯ jah ◯ ei

Sp

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus: [
] (Esitada hanke lõplik kogumaksumus. Üksiklepinguid käsitleva teabe jaoks kasutada V osa)
või
Madalaima hinnaga pakkumus: [
] / Kõrgeima hinnaga pakkumus: [
] mida on arvesse võetud
Vääring: [ ][ ][ ]

II.2) Kirjeldus 1

II.2.1) Nimetus: 2

Osa nr: 2

II.2.2) CPV lisakood(id) 2

CPV põhikood: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] CPV täiendkood: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

im
ec

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Põhiline teostamise koht:

II.2.4) Hanke kirjeldus:
(ehitustööde või teenuste laad ja kogus või teave vajaduste ja nõuete kohta)
II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Kontsessioon antakse, tuginedes järgmisele
allpool kirjeldatud kriteeriumid (hindamiskriteeriumid esitatakse kahanevas järjekorras)
Kriteerium: 1
II.2.7) Kontsessiooni kestus

Kestus kuudes: [
] või Kestus päevades: [
või Algus: (pp/kk/aaaa) / Lõpp: (pp/kk/aaaa)

]

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga ◯ jah ◯ ei
Projekti number või viide:
II.2.14) Lisateave:

en
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IV osa: Hankemenetlus
IV.1) Kirjeldus
IV.1.1) Menetluse vorm

◯ Kontsessiooni andmise menetlus kontsessiooniteate eelneva avaldamisega
◯ Kontsessiooni andmise menetlus kontsessiooniteate eelneva avaldamiseta allpool loetletud juhtudel (palun täita D4 lisa)
IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta 16

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga ◯ jah ◯ ei
IV.1.11) Lepingu sõlmimise menetluse peamised eripärad:

IV.2) Haldusalane teave
IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

en

im
ec

Sp

Teate number ELTs: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Üks järgmistest: Kontsessiooniteade; Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade)
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V osa: Kontsessiooni andmine 1
Osa nr: 2 [

]

Nimetus:

Kontsessioon/osa antakse ◯ jah ◯ ei

V.1) Teave mittetäieliku menetluse kohta
Kontsessioonilepingut ei sõlmitud

◯ Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi
◯ Muud põhjused (menetluse katkestamine)
Teate viide: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (aasta ja dokumendi nr)

V.2) Kontsessiooni andmine
V.2.1) Kontsessiooni andmise otsuse kuupäev: (pp/kk/aaaa)
V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Sp

Laekunud pakkumuste arv: [
]
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: [
] (VKE – nagu määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ)
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: [
]
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: [
]
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: [
]
Kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga ◯ jah ◯ ei

V.2.3) Kontsessionääri nimi ja aadress 1
Ametlik nimetus:

Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:

E-post:

NUTS kood:

Sihtnumber:

Riik:

im
ec

Linn:

Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

Kontsessionäär on VKE ◯ jah ◯ ei

V.2.4) Teave kontsessiooni maksumuse ja peamiste rahastamistingimuste kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 [
Kontsessiooni/osa lõplik kogumaksumus: [

]

]

Tulu kasutajate makstavatest teenustasudest ja trahvidest: 2 [

]

Hankija ette nähtavad auhinnad, maksed või muud finantssoodustused: 2
Vääring: [ ][ ][ ]

Mis tahes muud kontsessiooni maksumuse suhtes asjakohased üksikasjad, nagu on sätestatud direktiivi artikli 8 lõikes 3:

en
ET Tüüpvorm 25 – Kontsessiooni andmise teade

4

VI osa: Lisateave
VI.3) Lisateave: 2

VI.4) Läbivaatamise kord
VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:

Sihtnumber:

E-post:

Riik:
Telefon:

Sp
Internetiaadress: (URL)

Faks:

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ 2
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:

Sihtnumber:

Riik:

E-post:

Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

im
ec

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus 2
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:
E-post:

Sihtnumber:

Riik:

Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

VI.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev: (pp/kk/aaaa)

en
Hankija peab tagama Euroopa Liidu õigusaktide ja mis tahes kohaldatavate õigusnormide järgimise.
1
2
7
16

korrake vajalik arv kordi
kui on asjakohane
kohustuslik teave, mida ei avaldata
ainult ehitustööde kontsessioonide korral
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D4 lisa – Kontsessioon
Põhjendus selle kohta, miks otsustati kontsessioon anda kontsessiooniteadet eelnevalt
Euroopa Liidu Teatajas avaldamata
Direktiiv 2014/23/EL
(valige asjakohane variant ja esitage selgitus)

◯ 1. Kontsessiooniteate avaldamiseta kontsessiooni andmise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõigetega 4 ja 5
⃞ Varasema kontsessiooni andmise vastusena ei laekunud taotlusi, pakkumusi või sobilikke pakkumusi/taotlusi.
⃞ Ehitustöid või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
◯
◯
◯
◯

kontsessioon, mille eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine
konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel
ainuõiguse olemasolu
intellektuaalomandi õiguste ja ainuõiguste kaitse, välja arvatud direktiivi artikli 5 punktis 10 loetletud juhtudel

Sp

◯ 2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati kontsessioon anda kontsessiooniteadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata
⃞ Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse

3. Selgitus

Põhjendage selgelt ja ülevaatlikult, miks lepingu sõlmimine ilma Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt teadet avaldamata on õiguspärane, märkides
asjakohased faktid ja vajaduse korral õiguslikud alused kooskõlas direktiiviga: (kuni 500 sõna)

en

im
ec
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