Kunngjøring i Doffin og TED

Forsyningsforskriften:

Kvalifikasjonsordning
Dette er en kunngjøring av konkurranse ◯
Interesserte leverandører må søke om opptak i samsvar med
kvalifikasjonsordningen. Kontrakter blir tildelt uten ytterligere
kunngjøring av konkurransen.

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: 13 (URL)
◯ Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Du finner ytterligere informasjon på: 13 (URL)
Tilleggsinformasjon finnes på:
◯ adressen ovenfor
◯ en annen adresse: (oppgi en annen adresse)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse må sendes inn
⃞ 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.6) Hovedaktivitet
◯ Produksjon, transport og distribusjon av gass og varme
◯ Elektrisitet
◯ Utvinning av gass og olje
◯ Leting etter og utvinning av kull og annet fast brensel
◯ Vann

◯ Posttjenester
◯ Jernbanetransport
◯ Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss
◯ Havnrelaterte aktiviteter
◯ Lufthavnrelaterte aktiviteter
◯ Annen aktivitet:
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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.2) Beskrivelse
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 4
◯ 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.2.8) Kvalifikasjonsordningens varighet
◯ Start: (dd/mm/åååå) / Slutt: (dd/mm/åååå)
◯ Ubestemt varighet
⃞ Fornyelse av kvalifikasjonsordningen

2

Hvilke formregler gjelder for fornyelse av kvalifiseringen:
II.2.13) Informasjon om EU-midler 4
Anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres av EU-midler
◯ ja ◯ nei
Identifisering av prosjektet:
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Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon
III.1) Kvalifikasjonskrav
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
⃞

⃞ Kontrakten må utføres innenfor rammen av programmer for beskyttet sysselsetting
III.1.9) Kvalifikasjon for ordningen (sammendrag av viktigste krav og fremgangsmåte)
Kvalifikasjonskrav som leverandørene må oppfylle: / Fremgangsmåte som brukes for å kontrollere kravene: 1

III.2) Kontraktsvilkår 2
III.2.1) Informasjon om en bestemt yrkesgruppe
⃞ 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

Del IV: Prosedyre
IV.1) Beskrivelse
IV.1.6) Informasjon om elektronisk auksjon
⃞ Elektronisk auksjon vil bli avholdt
Tilleggsinformasjon om elektronisk auksjon:

IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.1) Tidligere kunngjøring angående denne anskaffelsen 2
Kunngjøringsnummer i TED S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Kvalifikasjonsordning)
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på: [ ] [ ] 1
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Del VI: Utfyllende informasjon
VI.2) Informasjon om elektronisk arbeidsflyt
⃞
⃞
⃞

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.
.
1

gjenta så mange ganger som det er nødvendig
hvis det er relevant
4
hvis denne informasjonen er kjent
13
oppgi denne informasjonen her eller i anbuds- eller forhandlingsinnbydelsen hvis kunngjøringen er en innbydelse til
konkurranse
20
viktighet kan oppgis i stedet for vekting
21
viktighet kan oppgis i stedet for vekting; hvis pris er det eneste tildelingskriteriet, brukes ikke vekting.
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