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

Meddelande om projekttävling
direktiv 2014/24/EU ◯
direktiv 2014/25/EU ◯

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
I.1) Namn och adresser 1 (ange alla upphandlande myndigheter/enheter 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

⃞ Upphandlingen inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:
⃞ Tävlingen anordnas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

◯ Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)
◯ Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
◯ ovannämnda adress
◯ annan adress: (ange en annan adress)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

⃞ elektroniskt via: (URL)
◯ till ovannämnda adress
◯ till följande adress: (ange en annan adress)

⃞ För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till
dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: (URL)

I.4) Typ av upphandlande myndighet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet)
◯
◯
◯
◯

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

en

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

I.5) Huvudsaklig verksamhet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Allmänna offentliga tjänster
Försvar
Samhällsskydd och rättsskipning
Miljö
Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvård

◯
◯
◯
◯
◯

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

I.6) Huvudsaklig verksamhet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande enhet)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Produktion, transport och distribution av gas och värme
Elektricitet
Utvinning av gas och olja
Undersökning och utvinning av kol och andra fasta bränslen
Vatten
Posttjänster
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◯
◯
◯
◯
◯

Järnvägstjänster
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar
Hamnverksamheter
Flygplatsrelaterad verksamhet
Annan verksamhet:

1

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.2) Beskrivning
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er) 2
Huvudsaklig CPV-kod: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
II.2.13) Information om EU-medel

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

Sp
Projektnummer eller referens:

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1) Villkor för deltagande

III.1.10) Kriterier för urval av deltagare: 2 (vid en selektiv projekttävling)

III.2) Villkor för kontraktet

im
ec

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Deltagande förbehålls en viss yrkesgrupp ◯ ja ◯ nej
Ange yrkesgrupp:

Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Beskrivning

IV.1.2) Typ av projekttävling
◯ Öppet

◯ Selektivt
Antal deltagare som övervägs: [
]
eller lägsta antal: [
] / högsta antal: [

]

IV.1.7) Namn på de deltagare som redan utsetts: 1 (vid en selektiv projekttävling)
IV.1.9) Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten:

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar
Lokal tid: (tim:min)

en

Datum: (dd/mm/åååå)

IV.2.3) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta: 2 (dd/mm/åååå) (vid en selektiv projekttävling)
IV.2.4) Språk som får användas i projekt eller projektansökningar: [ ] [ ] 1
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2

IV.3) Priser och jury
IV.3.1) Information om pris(er)

Pris(er) kommer att delas ut ◯ ja ◯ nej
Ange antal priser och deras värde: 2
IV.3.2) Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare: 2
IV.3.3) Följdkontrakt

Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen ◯ ja ◯ nej
IV.3.4) Juryns beslut

Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten ◯ ja ◯ nej
IV.3.5) Namn på valda juryledamöter: 1, 2

Sp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar: 2

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:

Ort:
E-post:

im
ec

Postadress:

Postnummer:

Land:

Telefon:

Internetadress: (URL)

Fax:

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

Postnummer:

Land:

Telefon:

Internetadress: (URL)

Fax:

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning 2
Officiellt namn:

Ort:

Postnummer:

E-post:
Internetadress: (URL)

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

en

Postadress:

Land:

Telefon:
Fax:

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

upprepa så många gånger som behövs
i förekommande fall
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