
25.6.2009 Nr. 34/471EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av innkjøpsreglene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 44 nr. 1 og artikkel 
63 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(2), særlig artikkel 36 nr. 1, artikkel 58 nr. 2, 
artikkel 64 nr. 2 og artikkel 70 nr. 1,

Etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge direktiv 2004/17/EF skal kontrakter som omfattes av 
direktivet offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 
Kunngjøringene skal inneholde de opplysninger som er 
fastsatt i nevnte direktiv, særlig i vedlegg XIII, XIV, XV 
A, XV B, XVI, XVIII og XIX til dette.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004.

2) Ifølge direktiv 2004/18/EF skal kontrakter som omfattes 
av nevnte direktiv offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende. Kunngjøringene skal inneholde de opplysninger 
som er fastsatt i direktivet, særlig i vedlegg VII til dette.

3) I rådsdirektiv 92/50/EØF av 18. juni 1992 om samordning av 
behandlingsmåten ved tildeling av kontrakter om offentlige 
tjenesteytelser(3), rådsdirektiv 93/36/EØF av 14. juni 1993 
om samordning av behandlingsmåten ved tildeling av 
kontrakter om offentlige varekjøp(4), rådsdirektiv 93/37/
EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter 
(5) og i rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993 om 
samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen 
vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon 
(6), alle endret ved kommisjonsdirektiv 2001/78/EF(7), er 
det fastsatt standardskjemaer for offentliggjøring av slike 
kunngjøringer.

4) Ettersom direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 93/37/EØF er 
erstattet med direktiv 2004/18/EF og direktiv 93/38/EØF 
er erstattet med direktiv 2004/17/EF, må det innføres ett 
enkelt sett med ajourførte standardskjemaer som tar hensyn 
til de opplysninger som kreves i de nevnte direktivene, og 
som har et format som kan håndteres elektronisk.

 

(3) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(5) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(6) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(7) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1.

 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1564/2005

av 7. september 2005

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen 
av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(*)
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5) Medlemsstatene må innarbeide direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF i nasjonal lovgivning senest innen 31. januar 
2006. Enkelte medlemsstater kan imidlertid innarbeide 
de nevnte direktivene før utløpet av den nevnte fristen. 
I medlemsstater der nasjonale innarbeidingstiltak trer 
i kraft før utløpet av innarbeidingsfristen i henhold 
til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, bør derfor 
oppdragsgivere som definert i direktiv 2004/17/EF og 
offentlige oppdragsgivere som definert i direktiv 2004/18/
EF anvende standardskjemaene fastsatt i denne forordning 
fra datoen da de nevnte nasjonale tiltakene trer i kraft —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fra datoen da de respektive nasjonale tiltak for innarbeiding 
av direktiv 2004/17/EF trer kraft, og senest innen 1. februar  
2006, skal oppdragsgivere, i forbindelse med offentliggjøring 

i Den europeiske unions tidende av kunngjøringene nevnt 
i artikkel 41-44 og artikkel 63 i nevnte direktiv, anvende 
standardskjemaene fastsatt i vedlegg IV-IX samt i vedlegg XII 
og XIII til denne forordning.

Artikkel 2

Fra datoen da de respektive nasjonale tiltak for innarbeiding 
av direktiv 2004/18/EF trer kraft, og senest innen  
1. februar 2006, skal offentlige oppdragsgivere, i forbindelse 
med offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av 
kunngjøringene nevnt i artikkel 35, 36, 58, 64, 69 og 70 i 
nevnte direktiv, anvende standardskjemaene fastsatt i vedlegg 
I, II og III samt i vedlegg VIII-XIII til denne forordning.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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Liste over vedlegg

Vedlegg I:  Standardskjema 1: «Veiledende kunngjøring»

Vedlegg II:  Standardskjema 2: «Kunngjøring av konkurranse»

Vedlegg III:  Standardskjema 3: «Kunngjøring av tildeling av kontrakt»

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

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

Vedlegg VI:  Standardskjema 6: «Kunngjøring av tildeling av kontrakt – Forsyningssektoren»

Vedlegg VII:  Standardskjema 7: «Kvalifikasjonsordning – Forsyningssektoren»

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

Vedlegg IX:  Standardskjema 9: «Forenklet kunngjøring av konkurranse om et dynamisk innkjøpssystem»

Vedlegg X:  Standardskjema 10: «Offentlig bygge- og anleggskonsesjon»

Vedlegg XI:  Standardskjema 11: «Kunngjøring av konkurranse – Kontrakter som skal tildeles av en 
konsesjonsinnehaver som ikke er en offentlig oppdragsgiver»

Vedlegg XII:  Standardskjema 12: «Kunngjøring av prosjektkonkurranse»

Vedlegg XIII:  Standardskjema 13: «Resultater av prosjektkonkurranse»
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VEDLEGG I





1  Standardskjema 1-NO

DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

VEILEDENDE KUNNGJØRING

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?         Ja □    Nei □  

http://simap.eu.int
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DEL II.A: kONTRAkTSGJENSTAND (BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER)

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT OG uTFøRELSESSTED FOR byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE

Hovedsted for bygge- og anleggsarbeidene:                                         NUTS-kode:  □□□□□
II.3) GJELDER kuNNGJøRINGEN EN RAmmEAVTALE?                                                                       Ja □    Nei □ 

II.4) kORT bESkRIVELSE AV byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE (ART OG OmFANG) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       
Beregnet kostnad (hvis kjent) for bygge- og anleggsarbeidene, eks. MVA 
(bruk bare tall):                                                          Valuta:                       
eller område: mellom                      og                             Valuta:                     

Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene - ett eksemplar 
for hvert delarbeid)                                    Ja □    Nei □
II.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggs-
gjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.6) PLANLAGT STARTDATO FOR TILDELINGSPROSEDyREN OG VARIGhET AV kONTRAkTEN 

Planlagt startdato (dersom kjent) for

         tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

        start på bygge- og anleggsarbeidene   □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeidene □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                   Ja □    Nei □
II.8) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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DEL II.b: kONTRAkTSGJENSTAND (VARER ELLER TJENESTER)

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT OG LEVERINGS- ELLER uTFøRELSESSTED
(Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller kjøpsgjenstanden 
(velg bare ett alternativ))

Varer  □                        Tjenester  □              Tjenestekategori:  □      Nr. □□ 
                                                                       (for tjenestekategoriene 1-27, se vedlegg II til direktiv 2004/18/EF)

Hovedsted for utførelse eller levering:                                                                                                 NUTS-kode □□□□□
II.3) kORT bESkRIVELSE AV VARENE ELLER TJENESTENES ART OG mENGDE ELLER VERDI (for hver tjenestekategori)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                               Valuta:                 
eller område: mellom                            og                                 Valuta:                               

Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett eksemplar 
for hvert delarbeid)                                                            Ja □    Nei □ 
II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggs-
gjenstander

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.5) Planlagt startdato for tildelingsprosedyren (dersom kjent)             □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □    Nei □
II.7) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
 - men skill mellom varer og tjenester i del II.2)
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser 
der de er beskrevet (dersom kjent, gi opplysninger bare dersom det dreier seg om bygge- og anleggskontrakter)

                                                                                                                                       

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                                Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                             □
Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                     Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

IV.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.3) Opplysninger om ALLMENNE rammeregler

Relevante offentlige nettsteder med opplysninger om

Skattelovgivning:                                                                                                                                    

Miljøvernlovgivning:                                                                                                                                 

Arbeidstakervern og arbeidsvilkår:                                                                                                                                  

For ytterligere opplysninger om offentlige tjenester hvor det kan fås opplysninger om skatt, miljøvern, 
arbeidstakervern og arbeidsvilkår, fyll ut vedlegg A.II-IV (når det er relevant)

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om SkATT  

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om mILJøVERN

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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IV) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om ARbEIDSTAkERVERN 
OG ARbEIDSVILkåR

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  ���     bETEGNELSE                                                                                                     

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                             Valuta:                                
eller område: mellom                         og                                 Valuta:                               

4) AVVIk FRA STARTDATO FOR TILDELINGSPROSEDyRER OG/ELLER DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT (når det er 
relevant)
Planlagt startdato (dersom kjent) for

       tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

       start på bygge- og anleggsarbeidene                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

       ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeidene   □□/□□/□□□□ (dd/med mer/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

                                  KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□  Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                   Ja □    Nei □ 

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
http://simap.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider    □ (b) Varer                                  □ (c) Tjenester                                  □
Utførelse                                □
Prosjektering og utførelse       □
Gjennomføring, uansett på     □ 
hvilken måte, i henhold til kravene 
fastsatt av offentlig oppdragsgiver

Kjøp                             □
Leasing                         □
Leie                             □
Kjøp på avbetaling                 □
En kombinasjon av disse   □

Tjenestekategori:                    Nr. □□
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg II til Direktiv 2004/18/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder

En offentlig kontrakt                □                                      Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)     □
Etablering av en rammeavtale   □                                                                   
II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                        □ 

Antall  □□□ eller, når det er relevant, største tillatte antall  

□□□ deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker               □

Rammeavtalens varighet:  i år: □□  eller måneder: □□□
Begrunnelse for rammeavtalen dersom løpetiden overstiger fire år:                                                                                           
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Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 
Anslått verdi, eks. MVA:                                                     Valuta:                
eller område: mellom                    og                          Valuta:                

De aktuelle kontraktenes hyppighet og verdi (dersom kjent):                                                                                                                              

II.1.5) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.6) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Omfattes kOntrakten av avtalen Om OffentlIge Innkjøp (gpa)?                                   Ja □    Nei □ 

II.I.8) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)
 ja      neI 
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                       □ ett eller flere delarbeider             □  alle delarbeider                          □
II.1.9) Aksepteres alternative anbud?                                                                                            Ja □    Nei □ 

II. 2) mengde eller Omfang  av kOntrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                             Valuta:                 
eller område: mellom                          og                                Valuta:                



4  Standardskjema 2-NO

III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av opsjonene:  

i måneder: □□    eller    dager: □□□□   (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   □□□  eller  Område: mellom  □□□  og  □□□  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende kontrakter:   

i måneder: □□     eller    dager: □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

startdato                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VIlkår for kontrakten

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.3) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.4) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten? 
(når det er relevant)                                                                                                                       Ja □  Nei □
Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

III.2) VIlkår for deltakIng

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:
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III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere 
om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Eventuelle minstestandard(er) som kreves.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere 
om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Eventuelle minstestandard(er) som kreves.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                              Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                           □
Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

III.3) SærSkIlte vIlkår for tjeneStekontrakter

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                          Ja □    Nei □ 
Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                  Ja □    Nei □ 
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) Type anbudsprosedyre 

IV.1.1) Type anbudsprosedyre 

Åpent anbud □
Begrenset anbud □
Hurtig prosedyre, begrenset □ Begrunnelse for valg av hurtig prosedyre: 

                                                                                                                                                     

Kjøp etter forhandling                □ Er kandidater allerede utvalgt?                                        Ja □    Nei □
Dersom ja, oppgi navn og adresse på de markedsdeltakere som allerede er 
utvalgt, under Del VI.3) Tilleggsopplysninger

Hurtig prosedyre, etter forhandling                   

                                                    □
Begrunnelse for valg av hurtig prosedyre: 

                                                                                                                                                     

Konkurransedialog □
IV.1.2) Begrensninger på antall deltakere som vil få tilsendt anbudsinnbydelse eller innbydelse til å delta
(begrenset anbud, kjøp etter forhandling, konkurransedialog)

Planlagt antall deltakere     ���  

eller planlagt minsteantall  ��� og , når det er relevant, største antall ��� 
Objektive kriterier for valg av begrenset antall kandidater: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

IV.1.3) Reduksjon av antall deltakere under forhandlingene eller dialogen  
(kjøp etter forhandling, konkurransedialog)

Vil en etappevis prosedyre bli brukt for gradvis å redusere antallet løsninger som skal                    Ja □    Nei □ 
diskuteres eller antallet anbud som skal forhandles?
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IV. 2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                              □
eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet, på grunnlag av     □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle, eller i det 
beskrivende dokumentet             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                          

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                         Ja □    Nei □
Dersom ja,
Veiledende kunngjøring                                                □       Kunngjøring om en kjøperprofil      □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Andre tidligere kunngjøringer (når det er relevant)        □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)
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IV.3.3) Vilkår for å få spesifikasjoner og øvrige dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS)) 
eller det beskrivende dokumentet (i tilfelle av konkurransedialog)

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                       Klokkeslett:                

Må det betales for dokumentene?                                                                                                  Ja □    Nei □ 

Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                      Valuta:                 

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

IV.3.4) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                        Klokkeslett:                

IV.3.5) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser eller innbydelser til å delta, til utvalgte kandidater (dersom 
kjent) (i tilfelle av begrenset anbud og kjøp etter forhandling, og konkurransedialog)

Dato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.3.6) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Andre:                                                                                                                           

IV.3.7) Minsteperiode hvor anbyderen er forpliktet til å opprettholde anbudet (ved åpen anbudskonkurranse)

T.o.m. □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

eller   □□□ måneder eller: □□□ dager (fra datoen for mottak av anbudet)

IV.3.8) Vilkår for anbudsåpninger

Dato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                              Klokkeslett:             
Sted (når det er relevant):                                                                                                                                       

Personer som har rett til å overvære anbudsåpninger (når det er relevant)                                        Ja □    Nei □
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) SkAL DETTE INNkJøPET GJENTAS? (når det er relevant)                                                         Ja □    Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                                  

VI.2) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                               Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer)                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.3) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.4) Klageprosedyrer 

VI.4.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.4.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.4.2 ELLER om nødvendig, punkt VI.4.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.4.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.5) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse:                Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER 
DOkumENTER FOR kONkuRRANSEDIALOG OG ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  □□□    betegnelse                                                                                                                                      

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                               Valuta:                 

eller område: mellom                           og                                Valuta:                               

4) AVVIk FRA DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT OG/ELLER STARTDATO/FERDIGSTILLELSESDATO(når det er relevant)

Varighet:  □□  måneder eller   □□□□  dager (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato               □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

       ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------



VEDLEGG III

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/49925.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV TILDELING AV KONTRAKT

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                  Ja □    Nei □

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings- eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene (Velg den kategori 
– bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller 
kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider        □ (b) Varer                               □ (c)Tjenester                              □
Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på hvilken 
måte, i henhold til kravene fastsatt 
av offentlig oppdragsgiver

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:                  Nr. □□
For tjenestekategoriene 17 til 27 (se  
vedlegg C), aksepterer du at denne 
kunngjøringen offentliggjøres?

                                  Ja □    Nei □ 

Hovedsted for bygge- og anleggsarbei-
dene

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode                    □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode              □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder (når det er relevant)
Inngåelse av en rammeavtale                          Kontrakter basert på et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  

II.1.4) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.1.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.1.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                Ja □    Nei □
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II.2) SAmLET SLuTTVERDI AV kONTRAkTEN(E)

II.2.1) Samlet sluttverdi av kontrakten(e) (bruk bare tall)
(Oppgi bare samlet sluttverdi, inklusive alle kontrakter, delarbeider og 
opsjoner.  For opplysninger om enkeltkontrakter, fyll ut del V. Tildeling av 
kontrakt).

Eks. MVA Inkl. MVA    MVA-sats 
(%)

Verdi                                                             Valuta:                

Eller laveste tilbud         / høyeste tilbud              Valuta:        
som er vurdert

□
□

□    ved

□    ved

□□,□
□□,□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1) Type anbudsprosedyre 

Åpent anbud

Begrenset anbud

Hurtig prosedyre, begrenset

Konkurransedialog

□
□
□
□

Etter forhandling, med utlysing

Hurtig prosedyre, etter forhandling 

Etter forhandling, uten utlysing

Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten 
forutgående kunngjøring: fyll ut vedlegg D

□
□
□

IV.2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for rett alternativ)

Laveste pris                                                                              □
eller
Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av       □
Kriterier
1.                                                                                           
2.                                                                                           
3.                                                                                           
4.                                                                                           
5.                                                                                           

Vekting
                              
                              
                              
                              
                              

Kriterier
6.                                                                                            
7.                                                                                            
8.                                                                                            
9.                                                                                            
10.                                                                                          

Vekting
                              
                              
                              
                              
                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                       Ja □    Nei □ 
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IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                            Ja □    Nei □
Dersom ja (kryss av for rette alternativer):
Veiledende kunngjøring               □           ELLER        Kunngjøring om en kjøperprofil   □   

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Kunngjøring av konkurranse       □            ELLER        Forenklet kunngjøring av konkurranse (DPS)  □
Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Andre tidligere offentliggjøringer □
Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)
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DEL V: TILDELING AV KONTRAKT

kONTRAkTSNR.  ���        bETEGNELSE                                                                                                                                      

V.1) DATO FOR TILDELING AV kONTRAkT:  ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

V.2) ANTALL mOTTATTE TILbuD: ���
V.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkER SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.4) OPPLySNINGER Om kONTRAkTSVERDI (oppgi bare tall)

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

Opprinnelig anslått samlet verdi av kontrakten (når det er relevant)

Verdi                                                                  Valuta:                           ved ��,�
Samlet sluttverdi av kontrakten 
Verdi                                                                  Valuta:                       

Eller laveste tilbud         / høyeste tilbud             Valuta:                 
som er vurdert

    ved
    ved ��,�

��,�
Dersom årlig eller månedlig verdi benyttes (oppgi):  antall år ��           ELLER      antall måneder ��
V.5) ER DET SANNSyNLIG AT kONTRAkTEN bLIR GITT TIL uNDERLEVERANDøRER?                             Ja □    Nei □
Dersom ja, angi verdi eller andel av kontrakten som forventes gitt til tredjemann (oppgi bare tall):

Verdi                                   Valuta:                       
Andel: ��,� (%) Ikke kjent □ 

Kort beskrivelse av verdien/andelen av kontrakten som vil bli gitt til underleverandører (dersom kjent)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                       Ja □    Nei □ 

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                     Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG C

Tjenestekategorier nevnt i Del II: Kontraktsgjenstand

Kategori nr.(1) Beskrivelse
1 Vedlikehold og reparasjon
2 Landtransporttjenester(2), herunder tjenester utført av pansrede kjøretøyer samt budtjenester, 

unntatt posttransport
3 Person- og godstransport med fly, unntatt posttransport
4 Posttransport på vei(3) og med fly
5 Telekommunikasjonstjenester
6 Finansielle tjenester: a) Forsikringstjenester        b) Bank- og investeringstjenester(4)
7 Datatjenester og tilknyttede tjenester
8 Forsknings- og utviklingstjenester(5)
9 Økonomiske, revisjonsmessige og skattemessige tjenester
10 Markedsundersøkelser og opinionsmålinger
11 Bedriftsrådgivning(6) og tilknyttede tjenester
12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og integrerte ingeniørtjenester; byplanleggings- og 

landskapsarkitekttjenester; tilknyttet vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk 
prøving og analyse

13 Reklamevirksomhet
14 Rengjøring av bygninger samt tjenester tilknyttet eiendsomsforvaltning
15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis
16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, rensing og lignende tjenester

Kategori nr.(7) Beskrivelse
17 Hotell- og restaurantvirksomhet
18 Jernbanetransporttjenester
19 Sjøtransport
20 Hjelpe- og støttetjenester innenfor transport
21 Juridiske tjenester
22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(8)
23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, unntatt pansrede kjøretøyer
24 Utdannings- og opplæringstjenester
25 Helse- og sosialtjenester
26 Rekreasjons-, kultur- og idrettstjenester(9)
27 Andre tjenester(8)(9)

_____________________
(1)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og vedlegg IIA i direktiv 2004/18/EF.
(2)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(3)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(4)  Unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt 

sentralbanktjenester.
 Erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av fast eiendom, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller om rettigheter til slik eiendom er 

også unntatt; derimot skal kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes av 
dette direktiv.

(5)  Unntatt forsknings- og utviklingstjenester, unntatt dersom utbyttet utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse av egen 
virksomhet, forutsatt at vederlaget for tjenesten som ytes, i sin helhet erlegges av den offentlige oppdragsgiveren.

(6)  Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
(7)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og vedlegg IIA i direktiv 2004/18/EF.
(8)  Unntatt arbeidsavtaler.
(9)  Unntatt avtaler om kjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmateriale som inngås av radio- og fjernsynsforetak, samt avtaler om sendetid.
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VEDLEGG D

Kunngjøring av kontraktstildelinger

Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring

Begrunnelsen for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring av en anbudskunngjøring må være i 
samsvar med de relevante artikler i direktiv 2004/18/EF.
(Kryss av for relevant(e) alternativ(er))

a)   Ingen eller ingen egnede anbud levert etter:

-   Åpen anbudskonkurranse

-   Begrenset anbudskonkurranse

b)   De berørte produktene framstilles utelukkende for forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller 
utviklingsformål i henhold til vilkårene fastsatt i direktivet (gjelder bare for varer).

c)   Arbeidene/varene/tjenesteytelsene kan bare utføres/leveres/ytes av en bestemt entreprenør/leverandør/
tjenesteyter av:

-   tekniske grunner,

-   kunstneriske grunner,

-   grunner som vedrører vern av enerett.

d)   Tvingende nødvendighet som skyldes begivenheter som oppdragsgiver ikke kunne forutse og i henhold til 
de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

e)   Tilleggsarbeider, -leveranser, -tjenester bestilles i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

f)   Nye arbeider/tjenesteytelser, som består i en gjentakelse av tidligere arbeider/tjenesteytelser, og som 
bestilles i henhold til de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

g)   Tjenesteytelseskontrakt tildeles vinneren eller en av vinnerne i en plan- og designkonkurranse.

h)   for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

i)   For kjøp av varer på særlig fordelaktige betingelser: 

-   fra en leverandør som endelig innstiller sin forretningsvirksomhet,

-   fra mottakere eller avviklingsstyrer i forbindelse med en konkurs, en kreditorordning eller en 
tilsvarende prosedyre.

j)  De anbud som ble sendt inn i åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurransedialog, oppfylte 
ikke kravene eller kunne ikke aksepteres. Bare de anbydere som oppfylte de kvalitative utvelgingskriteriene 
fikk delta i forhandlingene.

□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□ 

□



VEDLEGG IV

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/50925.6.2009





1  Standardskjema 4-NO

DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

PERIODISK VEILEDENDE KUNNGJØRING - FORSYNINGSSEKTOREN

Er denne kunngjøringen en utlysing av konkurranse?                                                               Ja □    Nei □ 

Er formålet med denne kunngjøring å redusere fristene for mottak av anbud?                         Ja □    Nei □ 

Dersom ja, fyll også ut tillegget (opplysninger som må oppgis dersom den periodisk veiledende kunngjøringen er 
en utlysing av konkurranse eller har som formål å redusere fristene for mottak av anbud)

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Dersom denne kunngjøringen er en utlysing av konkurranse eller muliggjør en reduksjon av fristene for mottak 
av anbud

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud, anmodninger om deltaking eller anmelding av interesse skal sendes til:
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: kONTRAkTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2 TyPE kONTRAkT (Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller 
kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider     □ (b) Varer                                     □ (c) Tjenester                               □  

Tjenestekategori:              Nr. ��
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg XVIIA og XVIIB til direktiv 
2004/17/EF)

II.3) kORT bESkRIVELSE AV kONTRAkTEN ELLER kJøPET(-ENE) 
(i tilfelle av tjenester, angi planlagt kjøp i hver av tjenestekategoriene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

(for nærmere opplysninger om delarbeider, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene – ett eksemplar for hvert 
delarbeid)

II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
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II.5) Planlagt startdato for tildelingsprosedyren og varighet av kontrakten 

Planlagt startdato (dersom kjent) for

tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  ����  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

start               □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.6) bEREGNEDE kOSTNADER OG hOVEDVILkåR FOR FINANSIERING (når det er relevant)

II.6.1) Opprinnelig beregnede kostnader (når det er relevant; oppgi bare tall)

Beregnet verdi, eks. MVA:                                                 Valuta:                 

eller område: mellom                 og                          Valuta:                 

II.6.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □    Nei □
II.8) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

----------------------------- (For vare- eller tjenestekontrakter, bruk denne del så mange ganger som nødvendig ----------------------------

DEL IV: PROSEDYRE OG ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

IV.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

----------------------------- (For vare- eller tjenestekontrakter, bruk denne del så mange ganger som nødvendig ----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                  Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3) ANSLåTT SAmLET VERDI AV VARE- ELLER TJENESTEkONTRAkTEN(E)(når det er relevant)

Angi anslått samlet verdi av vare- eller tjenestekontraktene eller 
rammeavtalene i henhold til produktområdene i del II.6)

Verdi                                                             Valuta:                

Eller laveste tilbud          / høyeste tilbud          Valuta:                 
som er vurdert

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

□
□

 □   ved

 □   ved

□□,□
□□,□

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/��/���� (dd/mm/åååå)
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TILLEGG

PERIODISK VEILEDENDE KUNNGJØRING SOM ER EN UTLYSING AV KONKURRANSE  
ELLER SOM HAR SOM FORMÅL Å REDUSERE FRISTENE FOR MOTTAK AV ANBUD

Dersom formålet med kunngjøringen er å redusere fristene for mottak av 
anbud, skal opplysningene i dette tillegget bare gis dersom de er tilgjengelige

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                                □ (c) Tjenester                              □
Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på 
hvilken måte, i henhold til 
kravene fastsatt av offentlig 
oppdragsgiver

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:              Nr. 

��
(For tjenestekategoriene 1-27,  
se vedlegg XVIIA og XVIIB til 
direktiv 2004/17/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                           

NUTS-kode         �����

Hovedleveringssted

                                                                           

NUTS-kode      �����

Hovedutførelsessted

                                                                           

NUTS-kode         �����
II.1.3) Kunngjøringen gjelder
En offentlig kontrakt                                          □
Etablering av en rammeavtale                             □

Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)            □ 

II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                          □  

Antall  ��� eller, når det er relevant, største tillatte antall ���
deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker        □ 

Rammeavtalens varighet:  i år: ��  eller måneder: ���
Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 

Anslått verdi, eks. MVA:                                      Valuta:                 

eller område: mellom                  og              Valuta:                 

Hyppighet av kontraktene som skal tildeles (dersom kjent):                                
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II.1.5) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)                                                                                                      Ja □    Nei □
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                       □ ett eller flere delarbeider              □ alle delarbeider                               □

II. 2) Mengde eller omfang  av kontrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (når det er relevant), eks. MVA (bruk bare tall):                    Valuta:                 

 eller område: mellom                      og                                     Valuta:                               

III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                       
                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av de nevnte opsjonene:  

i måneder: ��    eller    dager: ����   (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   ���  eller  område: mellom  ���  og  ���  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende 
kontrakter:    

i måneder: ��     eller    dager: ����  (fra tildeling av kontrakt)

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) Vilkår for kontrakten

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.1.2) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.
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III.1.3) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten?                          
(når det er relevant)                                                                                                                     Ja □    Nei □
Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene: 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                         Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                              □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □ 

III. 3) SæRSkILTE VILkåR FOR TJENESTEkONTRAkTER

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                              Ja □    Nei □  

Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                       

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                    Ja □   Nei □
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Begrenset anbud           □
Kjøp etter forhandling   □                 

IV 2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                         □  

eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av  □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i innbydelsen til å bekrefte interesse, i anbudsinnbydelsen eller i 
innbydelsen til å forhandle, eller i det beskrivende dokumentet             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                          

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Vilkår for å få spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS))
Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  ��/��/���� (dd/mm/åååå)                                                  Klokkeslett:              

Må det betales for dokumentene?                                                                                                    Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                      Valuta:                 

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          
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IV.3.2) Frist for mottak av interesseanmeldinger (bare dersom kunngjøringen er en utlysing av konkurranse)

Dato ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

IV.3.3) Frist for mottak av søknader om anbudsinnbydelse eller innbydelse til å forhandle 
(bare dersom formålet med kunngjøringen er å redusere frister)

Dato ��/��/���� (dd/mm/åååå)                                                Klokkeslett:              

IV.3.4) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på 

 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) Skal dette innkjøpet gjentas? (når det er relevant)                                                               Ja □   Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                                  

                                                                                              

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 

Interesserte deltakere må informere oppdragsgiveren om at de er interessert i kontrakten(e). Kontrakten(e) vil bli 
tildelt uten ytterligere utlysing av konkurranse.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted                                                Postnr.                                 Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks
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VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks
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VEDLEGG A
ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

Dersom denne kunngjøringen er en utlysing av konkurranse eller har som formål å redusere fristene for mottak av 
anbud

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER DOkumENTER FOR 
ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD, ANmODNINGER Om DELTAkING ELLER ANmELDINGER AV INTERESSE 
SkAL SENDES TIL

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

DELARbEIDSNR. □□□    bETEGNELSE                                                                                                     

1) KORT BESKRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

2) FelleS KlaSSIFIKaSJOn FOr OFFentlIGe InnKJØP (CPv)

Hovedklassifikasjon tIlleGGSKlaSSIFIKaSJOn (NåR DET ER 
RELEVANT)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�

3) MenGde eller OMFanG  (bare dersom kunngjøringen ikke er en utlysing av konkurranse) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                 Valuta:                                

eller område: mellom                    og                            Valuta:                               

4) avvIK Fra StartdatO FOr tIldelInGSPrOSedyrer OG/eller datO FOr varIGhet av KOntraKt (når det er relevant)
Planlagt startdato (dersom kjent) for

        tildelingsprosedyren    ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  ��  eller dager:  ����  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

        start ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

5) tIlleGGSOPPlySnInGer OM delarbeIder

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------



VEDLEGG V

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/52325.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til De Europeiske Fellesskaps Tidende
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                                □ (c) Tjenester                               □                                          

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett 
på hvilken måte, i henhold 
til kravene fastsatt av 
oppdragsgiverne

□ 
□ 
□ 

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Tjenestekategori:                 Nr.□□
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg XVIIA og XVIIB til direktiv 
2004/17/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder

En offentlig kontrakt                                                   □      Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  □ 
Etablering av en rammeavtale                                      □                          

II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                              □
Antall □□□ eller, når det er relevant, største tillatte antall □□□
deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker         □

Rammeavtalens varighet (når det er relevant)

Varighet i år: □□  eller måneder: □□□

Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 

Anslått verdi, eks. MVA:                                                          Valuta:                                 

eller område: mellom                       og                             Valuta:                               

Hyppighet av kontraktene som skal tildeles (dersom kjent):                                                              
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II.1.5) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet/kjøpene

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

II.1.6) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□

II.1.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □   Nei □ 

II.1.8) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)                                                                                                       Ja □   Nei □
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                      □ ett eller flere delarbeider              □ alle delarbeider                                □
II.1.9) Aksepteres alternative anbud?                                                                                             Ja □   Nei □

II. 2) Mengde eller omfang  av kontrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
Beregnet kostnad (når det er relevant), eks. MVA (bruk bare tall):                        Valuta:                 
eller område: mellom                        og                                      Valuta:                

III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        
Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av de nevnte opsjonene:  

i måneder: □□    eller dager: □□□�  (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   ���  eller  Område: mellom  □□□  og  □□□  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende kontrakter:   

i måneder: □□    eller dager: □□□�  (fra tildeling av kontrakt)
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II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

startdato         □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

 ferdigstillelse □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.3) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.4) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten? (når det er 
relevant)                                                                                                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene
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III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                      Ja □   Nei □
Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                           □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                       □

III. 3) SæRSkILTE VILkåR FOR TJENESTEkONTRAkTER

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                          Ja □   Nei □
Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                   Ja □   Nei □
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                            □ Kjøp etter forhandling                                                             □
Er kandidater allerede utvalgt?                                  Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi navn og adresse på de markedsdeltakere som 
allerede er utvalgt, under Del VI.3) Tilleggsopplysninger

Begrenset anbud                                     □

IV. 2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                                                                                                    □
eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av                                                                             □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle             

Kriterier

1.                                                                            

2.                                                                            

3.                                                                            

4.                                                                            

5.                                                                            

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                             

7.                                                                             

8.                                                                             

9.                                                                             

10.                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                        Ja □   Nei □
Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)
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IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja,

Periodisk veiledende kunngjøring                            □                  Kunngjøring om en kjøperprofil                    □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Andre tidligere kunngjøringer (når det er relevant)   □   

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

IV.3.3) Vilkår for å få spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS))

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                         Klokkeslett:                         

Må det betales for dokumentene?                                                                                                   Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                                               Valuta:                                  

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
                                                                                                                           

IV.3.4) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                         Klokkeslett:                               

IV.3.5) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

IV.3.6) Minsteperiode hvor anbyderen er forpliktet til å opprettholde anbudet (ved åpen anbudskonkurranse)

T.o.m. □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

eller   □□□ måneder eller: □□□ dager (fra datoen for mottak av anbudet)
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IV.3.7) Vilkår for anbudsåpninger

Dato:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                            Klokkeslett:                               

Sted (når det er relevant):                                                                                                                                      

Personer som har rett til å overvære anbudsåpninger (når det er relevant)                                         Ja □   Nei □
                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) SkAL DETTE INNkJøPET GJENTAS? (når det er relevant)                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                         

VI.2) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                 Ja □   Nei □

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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VI.4) Klageprosedyrer 

VI.4.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.4.2 ELLER om nødvendig, punkt VI.4.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.4.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.5) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER 
DOkumENTER FOR ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING SkAL SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  □□□        BETEGNELSE                                                                                                                                       
                                                                            

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (når det er relevant, bruk bare tall):                 Valuta:                               

eller område: mellom                       og                                       Valuta:                               

4) AVVIk FRA DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT OG/ELLER STARTDATO/FERDIGSTILLELSESDATO (når det er 
relevant)

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato             □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                             □ (c) Tjenester                                                 □ 

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett 
på hvilken måte, i henhold 
til kravene fastsatt av 
oppdragsgiverne

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:                    Nr. □□
For tjenestekategoriene 17 til 27 (se  
vedlegg C), aksepterer du at denne 
kunngjøringen offentliggjøres?

                                     Ja □   Nei □
Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                                          

NUTS-kode                □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                           

NUTS-kode          □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

NUTS-kode                    □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder (når det er relevant)
Inngåelse av en rammeavtale  □                                Kontrakt(er) basert på et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  □
II.1.4) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.1.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.1.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □   Nei □
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II.2) SAmLET SLuTTVERDI AV DE TILDELTE kONTRAkTEN(E)

II.2.1) Samlet sluttverdi av de(n) tildelte kontrakten(e) (bruk bare tall)
(Oppgi bare samlet sluttverdi, inklusive alle kontrakter, delarbeider og 
opsjoner.  For opplysninger om enkeltkontrakter, fyll ut del V. Tildeling av 
kontrakt).

Eks. MVA Inkl. MVA    MVA-sats 
(%)

Verdi                                                              Valuta:                       

Eller laveste tilbud           / høyeste tilbud            Valuta:                 
som er vurdert

□
□

□    ved

□    ved

□□,□
□□,□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                              □
Begrenset anbud                                        □

Etter forhandling, med utlysing                                              □
Etter forhandling, uten utlysing                                              □
Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten 
forutgående kunngjøring: fyll ut vedlegg D

IV 2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (når det er relevant)
(angi tildelingskriteriene under punkt V.2.6) dersom opplysningene ikke er beregnet på offentliggjøring)

Laveste pris                                                          □                    

eller

det økonomisk mest fordelaktige anbudet            □
IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                       Ja □   Nei □

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                         

IV.3.2) Er de(n) samme kontrakten(e) offentliggjort tidligere?                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, angi type utlysing av konkurranse (kryss av for rett alternativ):

Periodisk veiledende kunngjøring  □    Kunngjøring om kvalifikasjonsordning  □    Kunngjøring av konkurranse  □ 

Kunngjøring om en kjøperprofil   □

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Andre tidligere offentliggjøringer □ 

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)
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DEL V: TILDELING AV KONTRAKT

V.1) TILDELT kONTRAkT OG kONTRAkTSVERDI 

kONTRAkTSNR.       bETEGNELSE                                                                                                                                      

(Angi navn på en eller flere oppdragsgiver(e) som er tildelt kontrakt og kontraktsverdi nedenfor eller i del V.2) dersom 
opplysningene ikke er beregnet på offentliggjøring)

V.1) DATO FOR TILDELING AV kONTRAkTEN:  // (dd/mm/åååå) 

V.1.2) ANTALL mOTTATTE TILbuD: 
V.1.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkEREN SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.1.4) OPPLySNINGER Om kONTRAkTSVERDIEN (oppgi bare tall)

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

Opprinnelig anslått samlet verdi av kontrakten (når det er relevant)

Verdi                                                                 Valuta:                       

□ □  ved

��,�
Samlet sluttverdi av kontrakten 

Verdi                                               Valuta:                       

eller laveste tilbud           / høyeste tilbud              Valuta:                 
som er vurdert

□
□

□  ved

□  ved ��,�
��,�

Dersom årlig eller månedlig verdi benyttes (oppgi):  antall år ��         ELLER         antall måneder ��
V.1.5) Er det sannsynlig at kontrakten blir gitt til underleverandører? (når det er relevant)         Ja □   Nei □
Dersom ja, angi verdi eller andel av kontrakten som forventes gitt til tredjemann (oppgi bare tall):

Verdi eks. MVA:                  Valuta:                Andel: ��,� (%)                                    Ukjent 

Kort beskrivelse av verdien/andelen av kontrakten som vil bli gitt til underleverandører (dersom kjent)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

V.1.6) Pris betalt for leilighetskjøp (når det er relevant)
Verdi (hvis kjent) eks. MVA (bruk bare tall):                  Valuta:         

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------



5  Standardskjema 6-NO

V.2) TILDELT kONTRAkT OG kONTRAkTSVERDI – ObLIGATORISkE OPPLySNINGER SOm IkkE ER bEREGNET På 
OFFENTLIGGJøRING

Kommisjonen vil ta hensyn til eventuelle følsomme forretningsmessige aspekter som oppdragsgivere påpeker ved 
oversending av opplysningene som gis i denne del, vedrørende antall mottatte anbud, markedsdeltakernes identitet 
eller priser.

(Fyll ut punkt  V.2.1), V.2.4) og V.2.6) for hver tildelt kontrakt dersom opplysningene som kreves ikke er beregnet på 
offentliggjøring og ikke er gitt i de foregående deler)

kONTRAkTSNR.       bETEGNELSE                                                                                                                                      

V.2.1) ANTALL mOTTATTE TILbuD: 
V.2.2) ANTALL TILDELTE kONTRAkTER: 
V.2.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkEREN SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.2.4. Verdi (hvis kjent ) eks. MVA (bruk bare tall):                                                         Valuta:           

V.2.5) Opprinnelsesland for produktet eller tjenesten

Opprinnelse innenfor Fellesskapet   □           

Opprinnelse utenfor Fellesskapet     □            Stat:                                                                                                                                           

V.2.6) Tildelingskriterier

Laveste pris                                                     □                         

eller

det økonomisk mest fordelaktige anbudet           □  

V.2.7) Ble kontrakten gitt til en anbyder som ga et alternativt anbud?                                        Ja □   Nei □
V.2.8) Ble anbud avvist fordi de var unormalt lave?                                                                    Ja □   Nei □

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                            Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG C

TJENESTEKATEGORIER NEVNT I DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

Kategori nr.(1) Beskrivelse
1 Vedlikehold og reparasjon
2 Landtransporttjenester(2), herunder tjenester utført av pansrede kjøretøyer samt budtjenester, 

unntatt posttransport
3 Person- og godstransport med fly, unntatt posttransport
4 Posttransport på vei(3) og med fly
5 Telekommunikasjonstjenester
6 Finansielle tjenester 

a) Forsikringstjenester        b) Bank- og investeringstjenester(4)
7 Datatjenester og tilknyttede tjenester
8 Forsknings- og utviklingstjenester(5)
9 Økonomiske, revisjonsmessige og skattemessige tjenester
10 Markedsundersøkelser og opinionsmålinger
11 Bedriftsrådgivning(6) og tilknyttede tjenester
12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og integrerte ingeniørtjenester; byplanleggings- og 

landskapsarkitekttjenester; tilknyttet vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk 
prøving og analyse

13 Reklamevirksomhet
14 Rengjøring av bygninger samt tjenester tilknyttet eiendsomsforvaltning
15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis
16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, rensing og lignende tjenester

Kategori nr.(7) Beskrivelse
17 Hotell- og restaurantvirksomhet

18 Jernbanetransporttjenester

19 Sjøtransport

20 Hjelpe- og støttetjenester innenfor transport

21 Juridiske tjenester

22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(8)

23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, unntatt pansrede kjøretøyer

24 Utdannings- og opplæringstjenester

25 Helse- og sosialtjenester

26 Rekreasjon, kultur og sport

27 Andre tjenester

_________________________
(1)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 31 og vedlegg XVIIA i direktiv 2004/17/EF.
(2)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(3)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(4)  Unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt sentralbanktjenester.
 Erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av fast eiendom, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller om rettigheter til slik eiendom er også 

unntatt; derimot skal kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes av dette direktiv.
(5)  Unntatt forsknings- og utviklingstjenester, unntatt dersom utbyttet utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse av egen virksomhet, 

forutsatt at vederlaget for tjenesten som ytes, i sin helhet erlegges av den offentlige oppdragsgiveren.
(6)  Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
(7)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 32 og vedlegg XVIIA i direktiv 2004/17/EF.
(8)  Unntatt arbeidsavtaler.
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VEDLEGG D

KUNNGJØRING AV TILDELING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

BEGRUNNELSE FOR BRUK AV KJØP ETTER FORHANDLING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING

Begrunnelsen for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring av en anbudskunngjøring må være i 
samsvar med de relevante artikler i direktiv 2004/17/EF.
(Kryss av for relevant(e) alternativ(er))

a)  Ingen eller ingen egnede anbud levert etter:
-  Åpen anbudskonkurranse
-  Begrenset anbudskonkurranse
-  kjøp etter forhandling med forutgående kunngjøring.

b)  Den berørte kontrakten er utelukkende for forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål i 
henhold til vilkårene fastsatt i direktivet. 

c)  Arbeidene/varene/tjenesteytelsene kan bare utføres/leveres/ytes av en bestemt entreprenør/leverandør/
tjenesteyter av:
-  tekniske grunner,
-  kunstneriske grunner,
-  grunner som vedrører vern av enerett.

d)  Tvingende nødvendighet som skyldes begivenheter som oppdragsgiver ikke kunne forutse og i henhold til 
de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

e)  Tilleggsarbeider, -leveranser, -tjenester bestilles i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

f)  Nye arbeider/tjenesteytelser, som består i en gjentakelse av tidligere arbeider/tjenesteytelser, og som 
bestilles i henhold til de strenge vilkårene fastsatt i direktivene. 

g)  Tjenesteytelseskontrakt tildeles vinneren eller en av vinnerne i en plan- og designkonkurranse.

h)  for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

i)  For kjøp av varer på særlig fordelaktige betingelser: 
-  fra en leverandør som endelig innstiller sin forretningsvirksomhet,
-  fra mottakere eller avviklingsstyrer i forbindelse med en konkurs, en kreditorordning eller en 

tilsvarende prosedyre.

j) For kontrakter som skal tildeles på grunnlag av en rammekontrakt i samsvar med direktivet.

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KVALIFIKASJONSORDNING FORSYNINGSSEKTOREN

Er denne kunngjøringen en utlysing av konkurranse?                                                                       Ja □   Nei □ 

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger om kvalifikasjonsordningen kan fås hos: 

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anmodninger om deltaking eller søknader skal sendes til:

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II:  kVALIFIkASJONSORDNINGENS GJENSTAND

II.1) OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2 TyPE kONTRAkT (Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- 
eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

Bygge- og 
anleggsarbeider □        Varer        □        Tjenester       □    Tjenestekategori: Nr.                     ��                    

II.3) bESkRIVELSE AV byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE, TJENESTENE ELLER VARENE SOm SkAL kJøPES INN GJENNOm 
kVALIFIkASJONSORDNINGEN

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�

II.5) OmFATTES kONTRAkTER SOm FALLER INN uNDER DENNE kVALIFIkASJONS-                                Ja □   Nei □ 
ORDNINGEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                        

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR DELTAkING

III.1.1) Kvalifikasjonsvilkår 

(Dersom disse opplysningene er omfattende og basert på dokumenter som er tilgjengelige for interesserte 
leverandører, entreprenører eller tjenestetilbydere, er det tilstrekkelig med et sammendrag av de viktigste vilkårene 
og metodene og en henvisning til disse dokumentene)

Kvalifikasjonsvilkår som markedsdeltakerne må oppfylle:

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                          

                                                                                        

Metoder som skal benyttes for å kontrollere hvert av  de 
nevnte vilkårene:

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                          

                                                                                        

III.1.2) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                          Ja □   Nei □
Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                              □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

IV.1.1) Tildelingskriterier (dersom kjent)

Laveste pris                                                                      □        

eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av    □ 

□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 
er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                           

Vekting
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IV.1.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                                                     

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                    

IV.2.2) Kvalifikasjonsordningens varighet

Gyldig fra  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) til □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Ubegrenset varighet          

Annet                               

IV.2.3) Kan kvalifikasjonsordningen forlenges?                                                                             Ja □   Nei □ 

Hvis ja, nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER EN ELLER FLERE AV kONTRAkTENE SOm OmFATTES AV kVALIFIkASJONSORDNINGEN                Ja □   Nei □
kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm SOm ER FINANSIERT mED FELLESSkAPSmIDLER?
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTASJON

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANmODNINGER Om DELTAkING OG SøkNADER må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING OM EN KJØPERPROFIL

Denne kunngjøringen gjelder offentliggjøringen av en: 

Veiledende kunngjøring (omfattet av direktiv 2004/18/eF) □
                                                           Periodisk veiledende kunngjøring □

- som ikke tjener som utlysing av konkurranse
(omfattet av direktiv 2004/17/eF - «Forsyningsdirektivet»)

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens hovedadresse (URL):

Kjøperprofilens adresse (URL):

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) 
(i tilfelle av en veiledende kunngjøring offentliggjort i samsvar med direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                   Ja □   Nei □  

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER)  (i tifelle av en periodisk veiledende kunngjøring offentliggjort i 
samsvar med direktiv 2004/17/EF – Forsyningsdirektivet) 

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS/OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT                  Bygge- og anleggsarbeider □                           Varer □                             Tjenester □  

II.3) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.4) FELLES KLASSIFIKASJON FOR OFFENTLIGE INNKJØP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

Forenklet kunngjøring av konkurranse om et dynamisk innkjøpssystem

Kunngjøringen er omfattet av: 
Direktiv 2004/18/eF  □

                                                   Direktiv 2004/17/eF (Forsyningsdirektivet)  □

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Adresse hvor kontraktsdokumentene og/eller ytterligere dokumenter kan fås (URL)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (dersom kontrakten omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                  Ja □   Nei □ 

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (dersom kontrakten omfattes av direktiv 2004/17/EF – 
«Forsyningsdirektivet»)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS/OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT                  Bygge- og anleggsarbeider □                           Varer □                             Tjenester □  

II.3) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.4) FELLES KLASSIFIKASJON FOR OFFENTLIGE INNKJØP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.5) Mengde eller omfang av den aktuelle kontrakten 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

ELLER område: mellom                          og                                Valuta:                               
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                                                                                                                                  □

IV.2) Administrative opplysninger

IV.2.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

IV.2.2) Tidligere offentliggjøring (kunngjøring av konkurranse) som gir flere opplysninger om det dynamiske 
innkjøpssystemet

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

IV.2.3) Frist for innsending av veiledende anbud for den aktuelle kontrakten

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                         Klokkeslett:               

IV.2.4) Det eller de språk anbudene skal avfattes på.

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.2) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670 
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

OFFENTLIG BYGGE- OG ANLEGGSKONSESJON

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Særskilte dokumenter kan fås hos: 

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Søknader skal sendes til:

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONSESJONSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE AV kONSESJONEN

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.1.2) TyPE kONTRAkT OG uTFøRELSESSTED FOR byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på 
hvilken måte, i henhold til 
kravene fastsatt av de offentlige 
oppdragsgiverne

□
□
□

Hovedutførelsessted :                                                                                                            

NUTS-kode:  □□□□□

II.1.3) kORT bESkRIVELSE AV kONTRAkTEN

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.4) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stander

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.2) mENGDE ELLER OmFANG  AV kONTRAkTEN

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

eller område: mellom                      og                                          Valuta:                

II.2.2) Laveste prosentandel av bygge- og anleggsarbeidene som skal tildeles tredjemann (når det er relevant)
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR DELTAkING

III.1.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.1.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.1.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)
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IV.2.2) Frist for innlevering av anbud

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)     Klokkeslett:                               

IV.2.3) Det eller de språk søknadene kan innsendes på.

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks
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VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR SæRSkILTE DOkumENTER kAN FåS 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):

III) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm SøkNADER SkAL SENDES TIL

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):



VEDLEGG XI

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/57325.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

Kontrakter som skal tildeles av en konsesjonsinnehaver
som ikke er en offentlig oppdragsgiver

DEL I: KONSESJONSINNEHAVER FOR OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Konsesjonsinnehaverens hovedadresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Konsesjonsinnehaverens betegnelse på kontrakten

                                                                                                                                                     

II.1.2) Type kontrakt og utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene

Utførelse

Prosjektering og utførelse

□
□

Hovedutførelsessted :                                                                                            

NUTS-kode:  �����Gjennomføring, uansett på hvilken 
måte, i henhold til kravene fastsatt 
av konsesjonsinnehaveren

□

II.1.3) Kort beskrivelse av kontrakten

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

ii.1.4) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

ii. 2) Mengde eller oMfang  av konTrakTen

II.2.1) Totalmengde eller -omfang

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

eller område: mellom                      og                                          Valuta:                
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II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Økonomiske og tekniske vilkår som entreprenøren må oppfylle

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos konsesjonsinnehaveren (når det er relevant)
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IV.2.2) Frist for: mottak av anbud   □                           anmodninger om deltaking                                    □
Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)              Klokkeslett:                               

IV.2.3) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser til utvalgte kandidater 

Anslått dato: □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.2.4) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                 Ja □   Nei □ 

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER kAN FåS 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)





VEDLEGG XII

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/58125.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV PROSJEKTKONKURRANSE

Denne konkurransen omfattes av: 

Direktiv 2004/18/EF  □
Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsdirektivet)  □

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □  Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □  Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Prosjekter eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/17/EF - forsyningsdirektivet)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: PROSJEKTKONKURRANSENS GJENSTAND/BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens betegnelse på prosjektkonkurransen/ prosjektet

                                                                                                                                                     

II.1.2) Kort beskrivelse

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.1.3) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) Kriterier for valg av deltaKere (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

III.2) er deltaKing forbeholdt en bestemt yrKesgruppe? (når det er relevant)                       Ja □   Nei □
Hvis ja, oppgi yrkesgruppe: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) type KonKurranse 

Åpent anbud        □                                  

Begrenset anbud  □
Planlagt antall deltakere  ���      eller     minste antall ��� / største antall ���
IV.2) navn på deltaKere som allerede er utvalgt (i tilfelle av begrenset anbud)

1.                                                                                                                         

2.                                                                                                                         

3.                                                                                                                         

4.                                                                                                                         

5.                                                                                                                         

6.                                                                                                                         

7.                                                                                                                         

8.                                                                                                                         

9.                                                                                                                         

10.                                                                                                                        

IV.3) Kriterier som skal benyttes ved vurdering av prosjekter
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IV.4) Administrative opplysninger

IV.4.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.4.2) Vilkår for å få kontraktsdokumenter og ytterligere dokumenter

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                                Klokkeslett:                               

Må det betales for dokumentene?                                                                                                   Ja □   Nei □ 
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):               Valuta:        
Betalingsbetingelser og -måte:
                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.4.3) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                               Klokkeslett:                               

IV.4.4) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser til utvalgte kandidater (når det er relevant)

Anslått dato: □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.4.5) Det eller de språk prosjekter eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

IV.5) PREmIER OG JuRy

IV.5.1) Vil det bli utdelt premie(r)?                                                                                            Ja □   Nei □
Dersom ja, antall og verdi av premien(e) som vil bli utdelt (når det er relevant)                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.5.2) Nærmere opplysninger om utbetalinger til alle deltakere (når det er relevant)
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IV.5.3) Oppfølgingskontrakter: Vil eventuelle tjenestekontrakter som følger etter                          Ja □   Nei □
konkurransen, bli tildelt vinneren eller en av vinnerne av konkurransen? 

IV.5.4) Er juryens avgjørelse bindende for den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren?   Ja □   Nei □
IV.5.5) Navnene til de utvalgte jurymedlemmene (når det er relevant).

1.                                                                                                                         

2.                                                                                                                         

3.                                                                                                                         

4.                                                                                                                         

5.                                                                                                                         

6.                                                                                                                         

7.                                                                                                                         

8.                                                                                                                         

9.                                                                                                                         

10.                                                                                                                        

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER PROSJEkTkONkuRRANSEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) kLAGEPROSEDyRER (gi opplysninger bare dersom prosjektkonkurransen er knyttet til forsyningssektoren) 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks
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Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  ��/��/����  (dd/med mer/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTASJON

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm PROSJEkTER/ANmODNINGER Om DELTAkING SkAL SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)





VEDLEGG XIII

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/59125.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

RESULTATER AV PROSJEKTKONKURRANSE

Denne konkurransen omfattes av: 
Direktiv 2004/18/EF  □

Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsdirektivet)  □
DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/17/EF - forsyningsdirektivet)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: PROSJEKTKONKURRANSENS GJENSTAND/BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens betegnelse på prosjektkonkurransen/ prosjektet

                                                                                                                                                     

II.1.2) Kort beskrivelse

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.3) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.1.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

IV.1.2) Er den samme konkurransen offentliggjort tidligere?                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja,

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)
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DEL V: RESULTATER AV KONKURRANSEN

NR.  □□□        bETEGNELSE                                                                                                     

V.1) TILDELING OG PREmIER (når det er relevant)

V.1.1) ANTALL DELTAkERE: □□□
V.1.2) ANTALL uTENLANDSkE DELTAkERE: □□□
V.1.3) Navn og adresse(r) til vinnerne av konkurransen

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.2) PREmIEN(E)S VERDI (når det er relevant)

De(n) utdelte premien(e)s verdi eks. MVA (bruk bare tall):                        Valuta:                     

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER PROSJEkTkONkuRRANSEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                 Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 
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VI.3) kLAGEPROSEDyRER (gi opplysninger bare dersom prosjektkonkurransen er knyttet til forsyningssektoren) 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)


