
Раздел І: Компетентен орган

I.1) Наименование и адреси 1 (Моля, посочете всички компетентни органи, отговарящи за тази процедура)

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2

Пощенски адрес:

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:

Лице за контакт: Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)
Адрес на профила на купувача: (URL)

I.2) Възлагане на поръчка от името на други компетентни органи

⃞ Компетентният орган извършва покупка от името на други компетентни органи

I.3) Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от                 

◯ Горепосоченото/ите място/места за контакт
◯ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

I.4) Вид на компетентния орган

◯ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

◯ Национална или федерална агенция / служба

◯ Регионален или местен орган

◯ Регионална или местна агенция / служба

◯ Публичноправна организация

◯ Друг тип: 

Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги
Стандартен формуляр за известие съгласно член 7.2 от Регламент 1370/2007, който ще бъде публикуван една година преди стартирането на 
процедурата по покана за участие в търг или пряко възлагане, в Приложението към Официален вестник на Европейския съюз.

Компетентните органи могат да решат да не публикуват тази информация, когато обществена поръчка за услуги се отнася до 
предоставяне на услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 50000 километра годишно.

BG  Образец T01 – 1370/07 – член 7.2 – Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги 1    
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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: enotices.ted.europa.eu



BG  Образец T01 – 1370/07 – член 7.2 – Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги 2    

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Допълнителен CPV код: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Вид на поръчка   Услуги 

Области, обхванати от обществените превозни услуги

⃞ T-01 Услуги на железопътния транспорт

⃞ T-02 Услуги по превоз по вътрешни водни пътища и морски пътища

⃞ T-03 Услуги по превоз с метро

⃞ T-04 Услуги по превоз с трамвай

⃞ T-05 Услуги по превоз с автобус (градски / регионален) 

⃞ T-06 Услуги по туристически превози (на дълги разстояния)

⃞ T-07 Услуги по превоз с тролейбус

⃞ T-08 Услуги по превози по теснолинейни железопътни линии

⃞ T-99 Други услуги по превоз

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Допълнителен CPV код: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Основно място на изпълнение:

II.2.4) Описание на обществената поръчка:  
(естество и количество на услугите или индикация за нуждите и изискванията)

II.2.7) Планирана начална дата и продължителност на поръчката

Начална дата:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (дд/мм/гггг)

Продължителност в месеци:  [   ][   ]  или  Продължителност в дни:  [   ][   ][   ][   ]

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Вид процедура

◯ Конкурентна тръжна процедура (член 5, параграф 3 от Регламент 1370/2007)

◯ Искане за заявяване на интерес — само за железопътен транспорт (член 5, параграф 3б от Регламент 1370/2007)

◯ Пряко възлагане

◯ на вътрешен оператор (член 5 параграф 2 от Регламент 1370/2007)

◯ на поръчка от малък мащаб (член 5 параграф 4 от Регламент 1370/2007)

◯ на маломащабна поръчка на малко и средно предприятие (член. 5 параграф 4 от 1370/2007, 2-ри параграф)

◯ ако е оправдано поради съответните структурни и географски характеристики на въпросния пазар и мрежа — само за 
железопътен транспорт (член 5, параграф 4а от Регламент 1370/2007)

◯ на оператор, управляващ едновременно цялата железопътна инфраструктура, по която се предоставят услугите, или по-голямата 
част от нея — само за железопътен транспорт (член 5, параграф 4б от Регламент 1370/2007)

◯ за железопътен превоз (член 5 параграф 6 от Регламент 1370/2007)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Допълнителна информация: 

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (дд/мм/гггг)


