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 Kunngjøring i Doffin og TED
 
 
 

 
Del I: Oppdragsgiver 

 
I.1) Navn og adresser1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige 

oppdragsgivere blir identifisert) 

Kunngjøring av plan- 
og designkonkurranse 

Anskaffelsesforskriften ◯ 

Forsyningsforskriften ◯ 

 

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2
 

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. Du finner ytterligere informasjon på: (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.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 (hvis anskaffelsesforskriften ) 

◯ Alminnelig offentlig tjenesteyting 

◯ Forsvar 

◯ Offentlig orden og trygghet 

◯ Miljøvern 

◯ Næringsøkonomiske formål 

◯ Helse 

◯ Boliger og nærmiljø 

◯ Sosial trygghet 

◯ Fritid, kultur og religion 

◯ Utdanning 

◯ Annet: (vennligst spesifiser):

I.6) Hovedaktivitet (hvis forsyningsforskriften) 

◯ 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 

◯ Annet (vennligst spesifiser):
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Del II: Anskaffelsen 
 

II.1) Anskaffelsens omfang 

II.1.1) Tittel: Referansenummer: 2
 

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: [  ][  ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 
 
 
II.2) Beskrivelse 

II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r) 2
 

Hoved-CPV-kode: 1 [  ][  ] . [  ][  ] . [   ][   ] . [   ][   ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 

II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen: 
 

 
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: 
 

 

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon 
 
III.1) Kvalifikasjonskrav 

III.1.10) Kriterier for utvelgelse av deltakere: 2 (hvis konkurransen er begrenset) 
 
 
III.2) Kontraktsvilkår 

III.2.1) Informasjon om en bestemt yrkesgruppe 

Deltakelse er forbeholdt en gitt yrkesgruppe ◯ ja ◯ nei 

Oppgi yrkesgruppe: 
 

 

Del IV: Prosedyre 
 

IV.1) Beskrivelse 
 

IV.1.2) Type konkurranse 

◯ Åpen 

◯ Begrenset 

Planlagt antall deltagere:  [ ] 

eller Planlagt nedre grense: [ ] / øvre grense:  [ ] 

IV.1.7) Navn på allerede valgte deltakere: 1 (hvis konkurransen er begrenset) 
 

 
IV.1.9) Kriterier for juryens evaluering av planene og prosjektene: 

 
 
IV.2) Administrativ informasjon 

 

IV.2.2) Tidsfrist for å motta prosjekter eller forespørsler om deltakelse 

Dato: (dd/mm/åååå) Lokal tid:  (tt:mm) 
 

IV.2.3) Dato for utsendelse av invitasjon til å bekrefte interesse  2  (dd/mm/åååå) (hvis konkurransen er begrenset) 
 

IV.2.4) Språk som prosjekt eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på:  [   ] [   ] 1
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IV.3) Premiering og jury 
 

IV.3.1) Informasjon om premie(r) 

En premie/premier blir utdelt ◯ ja ◯ nei 

Antall premier og deres respektive verdi: 2
 

 

IV.3.2) Detaljer om utbebetaling til alle deltakere: 2
 

 

IV.3.3) Oppfølgingskontrakter 

Oppdragsgiver planlegger å inngå en etterfølgende tjenestekontrakt med vinneren eller en av vinnerne av konkurransen 

 ◯ ja ◯ nei 

IV.3.4) Juryens avgjørelse 

Juryens avgjørelse er bindende for oppdragsgiver ◯ ja ◯ nei 

IV.3.5) Navnene på de valgte jurymedlemmene: 1, 2
 

 

 
 

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  
 

1  gjenta så mange ganger som det er nødvendig 
2  hvis det er relevant 


