Kunngjøring i Doffin og TED

Anskaffelsesforskriften:

Kunngjøring av konkurranse
Del I: Oppdragsgiver
I.1) Navn og adresser1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige
oppdragsgivere blir identifisert)
Organisasjonsnummer 2

Offisielt navn
Postadresse:
Poststed:

NUTS-kode:

Postnummer:

Land:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Faks:

Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: (URL)
Nettsted kjøperprofil: (URL)

I.2) Samordnede innkjøp
⃞⃣
⃞
⃞

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Oppgi gjeldende nasjonale lover hvis anskaffelsen involverer flere land:
⃞

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

I.3) Kommunikasjon
◯ Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på (URL)
◯ Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på: (URL)
Tilleggsinformasjon finnes på:
◯ adressen ovenfor
◯ en annen adresse: (oppgi en annen adresse)
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes:
⃞ ⃞elektronisk via: (URL)
◯ til adressen ovenfor
◯ til følgende adresse: (oppgi en annen adresse)
⃞

⃞ Elektronisk kommunikasjon krever bruk av verktøy og utstyr som ikke er allment tilgjengelig. Gratis, direkte og ubegrenset
tilgang til dette verktøyet og utstyret er mulig på: (URL)

I.4) Type oppdragsgiver
◯ Departement med underliggende etater eller annen
nasjonal myndighet
◯ Andre statlige eller nasjonale virksomheter
◯ Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon

◯ Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
◯ Offentligrettslig organ
◯ EU-institusjon eller internasjonal organisasjon
◯ Annet (vennligst spesifiser):

I.5) Hovedaktivitet
◯ Alminnelig offentlig
tjenesteyting
◯ Forsvar
◯ Offentlig orden og trygghet
◯ Miljø
◯ Næringsøkonomiske formål

◯ Helse
◯ Boliger og nærmiljø
◯ Sosial trygghet
◯ Fritid, kultur og religion
◯ Utdanning
◯ Annet (vennligst spesifiser):

NO Standardskjema 2 – Kunngjøring av konkurranse - Anskaffelsesforskriften

1

Del II: Kontrakten
II.1) Anskaffelsens omfang
Referansenummer: 2

II.1.1) Tittel:

II.1.2) Hoved-CPV-kode: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Type kontrakt: ◯ Bygge- og anleggsarbeid ◯ Varer ◯ Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse:
II.1.5) Estimert totalverdi 2
Verdi ekskl. MVA: [
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
(for rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsordninger – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten av rammeavtalen
eller den dynamiske innkjøpsordningen)
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter ◯ ja◯ nei
Tilbud kan gis på ◯ alle delkontrakter ◯ maksimalt antall delkontrakter: [

] ◯ bare én delkontrakt

⃞ M
⃞ aksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder: [
]
⃞ ⃞Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å inngå kontrakter som kombinerer følgende delkontrakter eller grupper av delkontrakter:

II.2) Beskrivelse (gjenta så ofte som nødvendig) 1
II.2.1) Tittel: 2

Delkontrakt nr. 2

II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r) 2
Hoved-CPV-kode: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:

II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen:
(art og omfang av bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenester eller beskrivelse av behov og krav)
II.2.5) Tildelingskriterier
◯ Kriteriene nedenfor
⃞ ⃞Kvalitetskriterier – Navn: / Vekting: 1, 2, 20
◯ Kostnadskriterier – Navn: / Vekting: 1, 20
◯ Pris – Vekting: 21
◯ Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: [
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
(for rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsordninger – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten av denne delkontrakten)
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: [ ] eller Varighet i dager: [ ]
eller Start: (dd/mm/åååå) / Slutt: (dd/mm/åååå)
Denne kontrakten kan fornyes ◯ ja ◯ nei

Beskrivelse av fornyelser:

II.2.9) Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud (unntatt i åpne anbudskonkurranser)
Planlagt antall leverandører: [
]
eller Planlagt nedre grense : [
] / øvre grense: 2 [
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:

]

II.2.10)
Informasjon
alternativeantallet
tilbud tilbydere:
Objektive
kriterier forom
å begrense
Alternative tilbud godtas ◯ ja ◯ nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner ◯ ja ◯ nei

Beskrivelse av opsjoner:

II.2.12) Informasjon om elektroniske kataloger
⃞ ⃞Tilbud må inngis i form av en elektronisk katalog eller omfatte en elektronisk katalog
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler ◯ ja◯ nei
Identifisering av prosjektet:
II.2.14) Tilleggsinformasjon:
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Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon
III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.1) Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister. Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:
III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
⃞ ⃞Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:
Minimumskrav: 2
III.1.3) Tekniske og faglige kvalifikasjoner
⃞ ⃞Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:
Minimumskrav: 2
III.1.5) Informasjon om reserverte kontrakter 2
⃞
⃞

⃞ Kontrakten er reservert for vernede bedrifter og virksomheter som har sosial og faglig integrasjon av funksjonshemmede
eller vanskeligstilte personer til formål
⃞KoKontrakten må utføres innenfor rammen av programmer for beskyttet sysselsetting

III.2) Kontraktsvilkår 2
III.2.1) Informasjon om en bestemt yrkesgruppe (gjelder bare tjenestekontrakter)
⃞

⃞ Tjenesten kan bare utføres av en bestemt yrkesgruppe
Henvisning til relevant lov, forskrift eller andre bestemmelser:
III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten:
III.2.3) Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten
⃞ ⃞Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten
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Del IV: Prosedyre
IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
◯ Åpen anbudskonkurranse
⃞ ⃞Hastetilfelle
Begrunnelse:
◯ Begrenset anbudskonkurranse
⃞ ⃞Hastetilfelle
Begrunnelse:
◯ Konkurranse med forhandling
⃞ Hastetilfelle
Begrunnelse:
◯ Konkurransepreget dialog
◯ Innovasjonspartnerskap
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
⃞ Anskaffelsen innebærer at det opprettes en rammeavtale
◯ Rammeavtale med en enkelt leverandør
◯ Rammeavtale med flere leverandører
Planlagt maksimalt antall leverandører på rammeavtalen: 2 [

]

⃞ Anskaffelsen innebærer at det opprettes en dynamisk innkjøpsordning
⃞ Den dynamiske innkjøpsordningen kan brukes av flere oppdragsgivere
Hvis det foreligger rammeavtaler, må eventuell varighet utover 4 år begrunnes:
IV.1.4) Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog
⃞ Vil Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.5) Informasjon om forhandling (gjelder bare konkurranse med forhandling)
⃞ Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.6) Informasjon om elektronisk auksjon
⃞ Elektronisk auksjon vil bli avholdt
Tilleggsinformasjon om elektronisk auksjon:
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtale om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen er underlagt WTO/GPA: ◯ ja◯ nei

IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.1) Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen 2
Kunngjøringsnummer i TED S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Ett av følgende: Veiledende kunngjøring; Kunngjøring på en kjøperprofil)
IV.2.2) Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: (dd/mm/åååå)

Lokal tid: (tt:mm)

IV.2.3) Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta 4
Dato: (dd/mm/åååå)
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på: [ ] [ ] 1
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til: (dd/mm/åååå)
eller Varighet i måneder: [
] (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato: (dd/mm/åååå) Lokal tid: (tt:mm)
Sted:
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen
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Del VI: Utfyllende informasjon
VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse ◯ ja ◯ nei
Estimert tidspunkt for ytterligere kunngjøringer:

2

VI.2) Informasjon om elektroniske arbeidsflyter
⃞ Elektronisk bestilling vil bli brukt
⃞ Elektronisk fakturering godtas
⃞ Elektronisk betaling vil bli brukt

VI.3) Tilleggsinformasjon: 2

VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Offisielt navn
Postadresse:
Poststed:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internettadresse: (URL)

Faks:

VI.4.2) Tvisteløsningsorgan2
Offisielt navn
Postadresse:
Poststed:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internettadresse: (URL)

Faks:

VI.4.3) Prosedyre for klagebehandling
Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling:
VI.4.4) Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Offisielt navn
Postadresse:
Poststed:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internettadresse: (URL)

Faks:

VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED: (dd/mm/åååå)

Det er oppdragsgivers ansvar å sørge for overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser og annen relevant lovgivning.

2
4
20
21

gjenta så mange ganger som det er nødvendig
hvis det er relevant
hvis denne informasjonen er kjent
viktighet kan oppgis i stedet for vekting
viktighet kan oppgis i stedet for vekting; hvis pris er det eneste tildelingskriteriet, brukes ikke vekting.
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