Kunngjøring i Doffin og TED

Anskaffelsesforskriften:

Kunngjøring av
kontraktsinngåelse
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.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):
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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.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter ◯ ja◯ nei
II.1.7) Anskaffelsens totale verdi (ekskl. MVA)
Verdi: [
] (Oppgi den totale verdien av anskaffelsen. Bruk del V til informasjon om hver enkelt kontrakt)
eller
Laveste tilbud: [
] / Høyeste tilbud: [
] som ble tatt i betraktning
Valuta: [ ][ ][ ]
(for rammeavtaler – total maksimumsverdi for hele avtaleperioden)
(for dynamiske innkjøpsordninger– verdi av kontrakt(er) som ikke er inkludert i tidligere kunngjøringer av kontraktsinngåelse)
(for kontrakter basert på rammeavtaler, om nødvendig – verdi av kontrakt(er) som ikke er inkludert i tidligere kunngjøringer av
kontraktsinngåelse)

II.2) Beskrivelse 1
II.2.1) Tittel: 2

Delkontraktsnr. 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
⃞Kvalitetskriterier – Navn: / Vekting: 1, 2, 20
◯ Kostnadskriterier – Navn: / Vekting: 1, 20
◯ Pris – Vekting: 21
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner ◯ ja ◯ nei

Beskrivelse av opsjoner:

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 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
◯ Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse (fyll ut vedlegg D1)
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
⃞ Anskaffelsen innebærer at det opprettes en rammeavtale
⃞ En dynamisk innkjøpsordning ble etablert
IV.1.6) Informasjon om elektronisk auksjon
⃞ Elektronisk auksjon har vært avholdt
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: Forhåndskunngjøring; kunngjøring av konkurranse; intensjonskunngjøring)
IV.2.8) Informasjon om avslutning av dynamisk innkjøpsordning
⃞

Kunngjøringen gjelder avslutning av den dynamiske innkjøpsordningen som er publisert i kunngjøringen ovenfor

IV.2.9) Informasjon om avslutning av konkurranse som har vært kunngjort ved en forhåndskunngjøring
⃞

Oppdragsgiver vil ikke tildele flere kontrakter på grunnlag av forhåndskunngjøringen ovenfor
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Del V: Kontraktsinngåelse
Kontraktsnr.: [

]

1

Delkontraktsnr.: 2 [ ]

Tittel:

En kontrakt/delkontrakt er inngått ◯ ja ◯ nei

V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
◯ Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist
◯ Andre årsaker (avbrutt prosedyre)
Kunngjøringsreferanse i TED: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (år og dokumentnummer)

V.2) Kontraktsinngåelse
V.2.1) Dato for inngåelse av kontrakten: (dd/mm/åååå)
V.2.2) Informasjon om tilbud
Antall mottatte tilbud: [
]
Antall mottatte tilbud fra SMB’er: [
]
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene: [
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS: [ ]
Antall tilbud mottatt elektronisk: [
]

]

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører ◯ ja ◯ nei

V.2.3) Den valgte leverandørens navn og adresse1
Organisasjonsnummer 2

Offisielt navn
Postadresse:
Poststed:

NUTS-kode:

Postnummer:

Land:

E-post:

Telefon:

Internettadresse: (URL)

Faks:

Leverandøren er en SMB ◯ ja ◯ nei
V.2.4) Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)
Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten: 2 [
]
(For rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsordninger – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten av denne delkontrakten)
Kontraktens/delkontraktens totalverdi: [ ]
eller
Laveste tilbud: [
] / Høyeste tilbud: [

] som ble tatt i betraktning

Valuta: [ ][ ][ ]
(for rammeavtaler – total maksimumsverdi av denne delkontrakten)
(for dynamiske innkjøpsordninger – verdi av kontrakt(er) for denne delkontrakten, som ikke er inkludert i tidligere kunngjøringer av
kontraktsinngåelse)
(for kontrakter basert på rammeavtaler, om nødvendig – verdi av kontrakt(er) for denne delkontrakten, som ikke er inkludert i tidligere
kunngjøringer av kontraktsinngåelse)

V.2.5) Informasjon om underleverandører
⃞ Denne kontrakten blir sannsynligvis satt ut til underleverandør
Verdi eller andel som sannsynligvis blir satt ut til underleverandører 4
Verdi ekskl. MVA: [
] Valuta: [ ][ ][ ]
Andel: [
]%
Kort beskrivelse av den delen av kontrakten som blir satt ut til underleverandør:
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Del VI: Utfyllende informasjon
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
7
20
21

gjenta så mange ganger som det er nødvendig
hvis det er relevant
hvis denne informasjonen er kjent
obligatorisk informasjon som ikke skal publiseres
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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Vedlegg D1
Begrunnelse for kontraktsinngåelse uten forutgående kunngjøring
(velg det aktuelle alternativet og gi en begrunnelse)
◯ 1. Begrunnelse for prosedyre med forhandling uten forutgående kunngjøring i samsvar med forskriftens § 13-3 og/eller § 13-4
§ 13-3 (1) a) eller b ) Ingen tilbud eller akseptable tilbud / forespørsler om deltakelse som respons på
◯ åpen anbudskonkurranse
◯ begrenset anbudskonkurranse
⃞§ 13-3 (1) c) En varekontrakt som gjelder varer som produseres utelukkende for forskningsforsøks-, undersøkelses- eller
utviklingsformål
⃞ § 13-4 b) anskfelgjdrytombaenklvrfdiAnskaffelsen gjelder ytelser som bare en bestemt leverandør kan levere fordi :
◯ konkurranse er umulig av tekniske årsaker
◯ formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring
◯ leverandøren har eneretter, herunder immaterielle rettigheter
⃞ § 13-3 ⃞(1) e) eller f) elrf) Ekstrem tidsnød som skyldes forhold oppdragsgiver ikke kunne forutse, og som oppfyller de strenge
vilkårene i anskaffelsesforskriften
⃞ § 13-4 ⃞c) Tilleggsleveranse av varer fra den opprinnelige leverandøren bestilt i samsvar med de strenge vilkårene i
ansskaffelsesforskriften
⃞

§ 13-4 ⃞d) Nye bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som utgjør en gjentakelse av lignende tjenester, og som er bestilt i
samsvar med de strenge vilkårene i anskaffelsesforskriften

⃞ ⃞§ 13-3 (1) d) eller § 13-4 g) Tjenestekontrakt som skal tildeles vinneren eller en av vinnerne i henhold til reglene for en
designkonkurranse
⃞

§ 13-4 e) dAnskaffelse av varer som noteres og kjøpes på en varebørs

⃞

§ 13-4 f) Anskaffelse av varer eller tjenester på særlig fordelaktige vilkår
◯ fra en leverandør som har stanset forretningsførselen
◯ fra forvalter av et konkursbo, en gjeldsforhandling eller tilsvarende

◯ 2. Annen begrunnelse for kontraktsinngåelse uten forutgående kunngjøring av konkurranse
⃞

Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften

3. Forklaring

2016-08-31

Forklar på en tydelig og utfyllende måte hvorfor inngåelse av kontrakten uten forutgående kunngjøring er lovlig, ved å legge
frem de relevante faktaopplysningene og, der det er hensiktsmessig, de lovmessige konklusjonene som samsvarer med
forskriften: (maks. 500 ord)
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