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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1986 

av 11. november 2015 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig 

innkjøp og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring 

av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig artikkel 3a, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om samordning av lover og forskrifter om anvendelsen av 

fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2), 

særlig artikkel 3a, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tje-

nestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig artikkel 32 

nr. 1, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 64, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-

kontrakter(4), særlig artikkel 33 nr. 1 og 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlig innkjøp og om oppheving 

av direktiv 2004/18/EF(5), særlig artikkel 51 nr. 1 og 2, artikkel 75 nr. 3 og artikkel 79 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(6), 

særlig artikkel 71 nr. 1 og 2, artikkel 92 nr. 3 og artikkel 96 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 89/665/EØF og direktiv 2014/24/EF kreves det at innkjøp av varer, bygge- og anleggsarbeid og tjenesteyting 

ved offentlig kontrakt kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som 

er angitt i nevnte direktiver.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 73 av 

16.11.2017, s. 64. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. 

(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(5) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(6) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 
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2) I direktiv 92/13/EØF og direktiv 2014/25/EF kreves det at innkjøp av bygge- og anleggsarbeid, varer og tjenester ved 

kontrakt innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er angitt i nevnte direktiver. 

3) I direktiv 2009/81/EF kreves det at visse innkjøp av bygge- og anleggsarbeid, varer og tjenester ved kontrakt på 

forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysnin-

gene som er angitt i nevnte direktiver. 

4) I direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og direktiv 2014/23/EU kreves det at bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er 

angitt i nevnte direktiver. 

5) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011(1) fastsettes de standardskjemaene som er angitt i 

direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF, 2009/81/EF, 89/665/EØF og 92/13/EØF. 

6) For å etterkomme direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU og sikre full virkning av direktiv 89/665/EØF og 

92/13/EØF er det nødvendig å tilpasse standardskjemaene som er vedlagt gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 

og tilføye nye standardskjemaer. Gitt antallet tilpasninger og omfanget av disse bør gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 842/2011 oppheves. 

7) Dersom en medlemsstat gjennomfører direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU eller 2014/25/EU eller endringer av direktiv 

89/665/EØF eller 92/13/EØF innen utløpet av fristen 18. april 2016, bør imidlertid dens offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere heretter bare bruke standardskjemaene fastsatt ved denne gjennomføringsforordning, ettersom bare disse 

er utformet for å oppfylle de rettslige kravene i de nye eller endrede direktivene. 

8) Direktiv 2009/81/EF er ikke endret; følgelig er standardskjemaene i nevnte direktiv heller ikke endret. De bør derfor 

fortsatt brukes fram til gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 oppheves. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige innkjøp. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Når offentlige oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 48, 49, 50, 72, 75 og 79 i direktiv 

2014/24/EU i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg I, II, III og VIII–XI, XVII og 

XVIII til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 67–70, 89, 92 og 96 i direktiv 2014/25/EU i Den 

europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg IV–IX, XVII og XIX til denne forordning.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring 

av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005 (EUT L 222 av 27.8.2011, s. 1). 
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Artikkel 3 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 30, 52 og artikkel 

60 nr. 4 annet strekpunkt i direktiv 2009/81/EF i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i 

vedlegg XIII–XVI til denne forordning. 

Artikkel 4 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 31, 32 og 43 i 

direktiv 2014/23/EU i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XI, XVI, XX, XXI 

og XXII til denne forordning. 

Artikkel 5 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet 

strekpunkt i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF i Den europeiske unions tidende, skal de benytte standardskjemaene fastsatt i 

vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 6 

Offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere skal sende skjemaene med elektroniske midler til Kontoret for Den europeiske 

unions offisielle publikasjoner, ved bruk av nettapplikasjonen eNotices eller eSender-systemet TED. 

Artikkel 7 

Følgende standardskjemaer er fastsatt: 

Liste over standardskjemaer 

Standardskjema 1: «Veiledende kunngjøring»: Vedlegg I 

Standardskjema 2: «Kunngjøring av konkurranse»: Vedlegg II 

Standardskjema 3: «Kunngjøring av kontraktstildeling»: Vedlegg III 

Standardskjema 4: «Periodisk veiledende kunngjøring – Forsyningssektoren»: Vedlegg IV 

Standardskjema 5: «Kunngjøring av konkurranse – Forsyningssektoren»: Vedlegg V 

Standardskjema 6: «Kunngjøring av kontraktstildeling – Forsyningssektoren»: Vedlegg VI 

Standardskjema 7: «Kvalifikasjonsordning – Forsyningssektoren»: Vedlegg VII 

Standardskjema 8: «Kunngjøring i en kjøperprofil»: Vedlegg VIII 

Standardskjema 12: «Kunngjøring av prosjektkonkurranse»: Vedlegg IX 

Standardskjema 13: «Resultater av prosjektkonkurranse»: Vedlegg X 

Standardskjema 14: «Rettelse»: Vedlegg XI 

Standardskjema 15: «Frivillig intensjonskunngjøring»: Vedlegg XII 

Standardskjema 16: «Veiledende kunngjøring – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XIII 

Standardskjema 17: «Kunngjøring av konkurranse – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XIV  
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Standardskjema 18: «Kunngjøring av kontraktstildeling – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XV 

Standardskjema 19: «Kunngjøring om underleverandørkontrakt – Forsvar og sikkerhet»: Vedlegg XVI 

Standardskjema 20: «Kunngjøring av endring»: Vedlegg XVII 

Standardskjema 21: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Offentlige kontrakter»: Vedlegg XVIII 

Standardskjema 22: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Forsyningssektoren»: Vedlegg XIX 

Standardskjema 23: «Sosialtjenester og annen særlig tjenesteyting – Konsesjoner»: Vedlegg XX 

Standardskjema 24: «Konsesjonskunngjøring»: Vedlegg XXI 

Standardskjema 25: «Kunngjøring av konsesjonstildeling»: Vedlegg XXII 

Artikkel 8 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 oppheves med virkning fra 18. april 2016. 

Artikkel 9 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 3 får anvendelse fra 18. april 2016. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2015, s. 5–146.] 


