
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 информация за възлагане на обществена поръчка за услуги
Стандартен формуляр за известие съгласно член 7.3 от Регламент 1370/2007, който ще бъде публикуван в рамките на една година след 
възлагането на поръчка. Публикуването на това известие в ОВ на ЕС е по желание.

Доброволно посочване, в случай че това известие не се отнася до пряко възлагане на обществени поръчки за услуги, свързани с железопътен 
превоз.
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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

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) Начална дата и продължителност на поръчката

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

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

II.4) Основни активи

Удължена продължителност на поръчката поради основните активи, необходими за осигуряването на услугата ◯ да    ◯ не

Списък с активи, използвани за 
предоставянето на обществените услуги:

Важност на основните активи, предоставени 
във връзка с общите активи, необходими 
за осигуряването на обществените услуги 
(прогнозен дял в проценти (%) на активите, 
използвани за осигуряване на услугите по 
поръчката):

Преобладаващо използване на активи 
(прогнозен дял в проценти (%) от 
предоставените активи, в сравнение 
с активите за дейности, различни от 
обществени услуги):
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Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.1.1) Ценови параметри за компенсационните плащания:

III.1.2) Предоставени са изключителни права  ◯ да    ◯ не

Указване на предоставените изключителни права:

III.1.3) Разпределяне на приходи от продажби на билети 2

Процент, предназначен за оператора  [    ][    ] . [    ] %

(остатъкът се разглежда като приписан за компетентния орган)

III.1.4) Социални стандарти (прехвърляне на персонал съгласно Директива 2001/23/ЕО) 2

Списък с изисквани стандарти (включително съответният персонал, подробности относно техните договорни права и задължения, и 

условия, по които служителите се разглеждат като свързани с услугите):

III.1.5) Задължения, свързани с общесвената услуга:

III.1.6) Други специфични условия: 2

III.2) Цели за качество

III.2.1) Описание (изберете поне едно)

⃞ Информация и билети:

⃞ Точност и надеждност:

⃞ Анулирания на услуги:

⃞ Чистота на подвижния състав и гаровите съоръжения:

⃞ Проучване за удовлетвореност на клиентите:

⃞ Обработване на оплаквания:

⃞ Помощ за лица с намалена подвижност:

⃞ Други цели за качество:

III.2.2) Информация за възнаграждения и глоби:
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1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Раздел V: Възлагане на поръчката

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (дд/мм/гггг)

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2

Пощенски адрес:

Град: код NUTS: 2 Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

Показатели относно собствеността на избрания оператор:

Име и адрес на страната или страните, упражняващи юридически контрол върху избрания оператор 1, 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: код NUTS: 2 Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

V.2.4) Информация за стойността на поръчката (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката:   [                      ] 

Валута:  [    ][    ][    ]

обществени услуги за пътнически превоз в km: 2   [                      ]

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Допълнителна информация: 

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


