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Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de
mededingingsvoorwaarden tot gevolg hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een
nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Sp

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Officiële benaming:

Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:
Plaats:

NUTS-code:

Postcode:

Land:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Fax:

im
ec

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL)
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:

Referentienummer: 2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] CPV-code subcategorie: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Type opdracht ◯ Werken ◯ Leveringen ◯ Diensten
II.1.4) Korte beschrijving:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj)

en

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 ◯ eNotices ◯ TED eSender ◯ een ander kanaal:
TED eSender-login: [

] 7 TED eSender-klantenlogin: [

]7

Referentie van de aankondiging: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (jaar en documentnummer)
Nummer van de aankondiging in het PB S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj)
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Afdeling VII: Wijzigingen
VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7
◯ Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
◯ Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke aankondiging
vermelden)
Afdelingsnummer: [ ].[ ].[ ]
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:

Te lezen:

Afdelingsnummer: [ ].[ ].[ ]
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van
CPV-code hoofdcategorie:
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ]
CPV-code subcategorie: 2 [ ][ ][ ][ ]

Te lezen
CPV-code hoofdcategorie:
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ]
CPV-code subcategorie: 2 [ ][ ][ ][ ]

Sp
Afdelingsnummer: [ ].[ ].[ ]
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van
Datum: (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

Te lezen
Datum: (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

en

im
ec
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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