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Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://
simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende
oplysninger, uafsluttet procedure

eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn:  Nordjyllands Trafikselskab National identitetsangivelse:  (hvis kendt) _____

Postadresse: John. F. Kennedys Plads 1R. 3. sal

By:  Aalborg Postnummer:  9000 Land:  Danmark (DK)

Kontaktpunkt(er):  Projektleder Kristoffer Martens Telefon: +45 72489225

Att:  Kristoffer Martens

Mailadresse:  info@NTmail.dk Fax:  _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren:  (URL) https://
www.nordjyllandstrafikselskab.dk/

Internetadresse for køberprofilen:  (URL) _____

Elektronisk adgang til oplysninger:  (URL) _____

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse:  (URL) _____

I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed Ordregiver

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:  (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)

Rammeaftalen omfatter produktion og levering af udstyr i sammenhængende designlinje til etablering og/
eller opgradering af stoppesteder i Nordjylland. Leverandøren skal udføre færdigprojektering og udvikling af
udstyret. Udstyret skal leveres klar til montage inklusiv alle tilhørende dele, som er nødvendige for udstyrets
enkle montage og færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand.
Arbejdet omfatter derfor tillige projektering og levering af præstøbte betonfundamenter / nedstøbningsdele, som
en integreret del af udstyrets konstruktion, så den efterfølgende anlægsopgave, der udføres i kommunalt regi,
kan udføres på den enklest mulige måde.
Rammeaftalen omfatter stoppestedsudstyr inden for følgende kategorier:
- Læskærme i forskellige varianter og dimensioner.
- Stoppestedsstandere.
- Side- og ståbænke – frit opstillet eller integreret i læskærm.
- Cykelparkering i flere varianter
- Skraldespand
Rammeaftalen indeholder ikke montage og anlægsarbejde.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
 Primærglossaret Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand 44210000  
Yderligere genstand(e) 44212321  
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Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure  (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset udbud
Forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog
Forhandling med udbud
Forhandling uden udbud
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende

IV.2)Administrative oplysninger

IV.2.1)Sagsnummer:   (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
_____

IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser: 
Oprindelig bekendtgørelse sendt via

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_viveconsult
Dokumentreference:   2014-151515   årstal og dokumentnummer

IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer: 
Bekendtgørelsens nummer i EUT:  2014/S 222-393129  af:  18/11/2014  (dd/mm/åååå)

IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse: 
14/11/2014  (dd/mm/åååå)
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Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den

ordregivende myndighed
Begge

VI.3.2)
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale

  (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge

  (jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal
ændres:
II.1.5

I stedet for:
Rammeaftalen omfatter
produktion og levering af udstyr i
sammenhængende designlinje til
etablering og/eller opgradering af
stoppesteder i Nordjylland.

Læses:

Rammeaftalen omfatter
produktion og levering af udstyr i
sammenhængende designlinje til
etablering og/eller opgradering af
stoppesteder i Nordjylland.
Designlinjen er udviklet af NT i
samarbejde med de nordjyske
kommuner og en konsulent.

Placering af det tekststykke, der skal
ændres:
II.2.1

I stedet for:
- i forbindelse med tilbudsafgivelse
skal tilbudsgiver

Læses:
- i forbindelse med ansøgning skal
ansøger

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for: Læses:

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
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VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/11/2014  (dd/mm/åååå) - ID:2014-156456
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