Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning
Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu

Meddelande om tilldelning av kontrakt
Resultat av upphandlingsförfarandet
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn och adresser 1 (ange alla upphandlande myndigheter som ansvarar för förfarandet)
Officiellt namn:

Nationellt registreringsnummer: 2

Sp

Postadress:
Ort:

Nuts-kod:

Postnummer:

Land:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Fax:

Internetadress(er)
Allmän adress: (URL)
Upphandlarprofil: (URL)

I.2) Gemensam upphandling

im
ec

⃞ Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:
⃞ Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.4) Typ av upphandlande myndighet

◯ Departement eller annan central, regional eller lokal statlig
myndighet
◯ Statligt organ eller förbundsorgan
◯ Regional eller lokal myndighet

◯
◯
◯
◯

Regionalt eller lokalt organ
Offentligrättsligt organ
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
Annan typ:

◯
◯
◯
◯
◯

Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Social trygghet
Fritidsverksamhet, kultur och religion
Utbildning
Annan verksamhet:

I.5) Huvudsaklig verksamhet
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Allmänna offentliga tjänster
Försvar
Samhällsskydd och rättsskipning
Miljö
Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvård
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Avsnitt II: Föremål
II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Referensnummer: 2

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Typ av kontrakt ◯ Byggentreprenader ◯ Varor ◯ Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:
II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar ◯ ja ◯ nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde: [
eller
Lägsta anbud: [

] (Ange upphandlingens totala värde. För information om enskilda kontrakt används avsnitt V)
] / Högsta anbud: [

] som har beaktats

Sp
Valuta: [ ][ ][ ]

(för ramavtal – totalt högsta värde för hela löptiden)
(för dynamiska inköpssystem – kontraktets (kontraktens) värde som inte ingår i de tidigare meddelandena om kontraktstilldelning)
(för kontrakt som är baserade på ramavtal, vid behov – kontraktets (kontraktens) värde som inte ingår i de tidigare meddelandena om
kontraktstilldelning)

II.2) Beskrivning 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen: 2

Del nr: 2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er) 2

im
ec

Huvudsaklig CPV-kod: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
(byggentreprenadernas, varornas eller tjänsternas art och mängd eller angivelse av behov och krav)
II.2.5) Tilldelningskriterier

⃞ Kvalitetskriterium – Namn: / Viktning: 1, 2, 20
◯ Kostnadskriterium – Namn: / Viktning: 1, 20
◯ Pris – Viktning: 21
II.2.11) Information om optioner
Option ◯ ja ◯ nej

Beskriv optionen:

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel ◯ ja ◯ nej
Projektnummer eller referens:

II.2.14) Kompletterande upplysningar:
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Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande

Sp

◯ Öppet förfarande
⃞ Påskyndat förfarande
Motivering:
◯ Selektivt förfarande
⃞ Påskyndat förfarande
Motivering:
◯ Förhandlade förfaranden under konkurrens
⃞ Påskyndat förfarande
Motivering:
◯ Konkurrenspräglad dialog
◯ Innovationspartnerskap
◯ Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som
räknas upp nedan (fyll i uppgifterna i bilaga D1)

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
⃞ Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
⃞ Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
⃞ En elektronisk auktion har använts

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling ◯ ja ◯ nej

im
ec

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande 2

Meddelandenummer i EUT: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Ett av följande: Förhandsmeddelande som används som anbudsinfordran; Meddelande om upphandling; Meddelande om frivillig förhandsinsyn)
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

⃞ Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

⃞ Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande
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Avsnitt V: Kontraktstilldelning 1
Kontrakt nr: [

]

Del nr: 2 [

]

Benämning på upphandlingen:

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas ◯ ja ◯ nej

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats

◯ Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits
◯ Andra orsaker (avbrutet förfarande)
Meddelandets referens: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (år och dokumentnummer)

V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: (dd/mm/åååå)
V.2.2) Information om anbuden

Sp

Antal mottagna anbud: [
]
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: [
] (små och medelstora företag – enligt definitionen i kommissionens förordning
(EG) nr 361/2003)
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: [
]
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: [
]
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: [
]
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer ◯ ja ◯ nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress 1
Officiellt namn:

Ort:
E-post:

im
ec

Postadress:

Nationellt registreringsnummer: 2

Nuts-kod:

Postnummer:

Land:

Telefon:

Internetadress: (URL)

Fax:

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ◯ ja ◯ nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)

]
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 [
(för ramavtal eller dynamiska inköpssystem – uppskattat totalt högsta värde för delens hela löptid)
Kontraktets/delens totala värde: [
]
eller
Lägsta anbud: [
] / Högsta anbud: [
Valuta: [ ][ ][ ]

] som har beaktats

(för ramavtal – totalt högsta värde för den här delen)
(för dynamiska inköpssystem – kontraktets (kontraktens) värde för den här delen som inte ingår i de tidigare meddelandena om kontraktstilldelning)
(för kontrakt som är baserade på ramavtal, vid behov – kontraktets (kontraktens) värde för den här delen som inte ingår i de tidigare meddelandena om
kontraktstilldelning)
V.2.5) Information om underentreprenader

Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man 4
Värde exkl. moms: [
] Valuta: [ ][ ][ ]
Andel: [
]%
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

SV Standardformulär 3 – Meddelande om tilldelning av kontrakt

en

⃞ Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
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Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar: 2

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:

Postnummer:

E-post:

Land:
Telefon:

Sp
Internetadress: (URL)

Fax:

VI.4.2) Behörigt organ vid medling 2
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internetadress: (URL)

Fax:

im
ec

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning 2
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:
E-post:

Postnummer:

Internetadress: (URL)

Land:

Telefon:
Fax:

VI.5) Datum då meddelandet sänts: (dd/mm/åååå)

en
Det är den upphandlande myndighetens/enhetens ansvar att säkerställa överensstämmelse med Europeiska unionens lagstiftning och andra tillämpliga
lagar.
1
2
4
7
20
21

upprepa så många gånger som behövs
i förekommande fall
om denna information är känd
obligatorisk information som inte ska publiceras
vikt kan anges istället för viktning
betydelse kan anges istället för viktning; om priset är det enda tilldelningskriteriet används ingen viktning
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Bilaga D1 – Allmän upphandling
Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
direktiv 2014/24/EU
(välj relevant alternativ och ge en förklaring)
◯ 1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32
i direktiv 2014/24/EU
⃞ Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i
◯ öppet förfarande
◯ selektivt förfarande

⃞ Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet (gäller
endast varukontrakt)

Sp

⃞ Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
◯ Konkurrens saknas av tekniska skäl
◯ Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation
◯ Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter

⃞ Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet
med de strikta villkoren i direktivet
⃞ Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som
anges i direktivet

im
ec

⃞ Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta
villkoren i direktivet
⃞ Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling
⃞ Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad
⃞ Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor

◯ från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet
◯ hos en förvaltare eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag i enlighet med nationella
lagar och andra författningar

◯ 2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning
⃞ Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Lämna en uttömmande och fullständig förklaring till varför tilldelningen av kontraktet utan föregående offentliggörande i Europeiska unionens
officiella tidning är förenlig med gällande bestämmelser, genom att ange relevanta fakta och, i tillämpliga fall, tidigare rättsliga avgöranden i
enlighet med direktivet: (högst 500 ord)
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