
Del I: Kompetent myndighed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv venligst alle kompetente myndigheder, der er ansvarlige for denne procedure)

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-mail: Fax:

Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: (URL)
Internetadresse for køberprofilen: (URL)

I.2) Indgåelse af kontrakt på andre kompetente myndigheders vegne

⃞ Den kompetente myndighed indkøber på andre kompetente myndigheders vegne

I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på                 

◯ den ovennævnte adresse
◯ anden adresse: (angiv en anden adresse)

I.4) Type kompetent myndighed

◯ Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

◯ Agentur / kontor på nationalt plan eller forbundplan

◯ Regional eller lokal myndighed

◯ Agentur / kontor på regionalt eller lokalt plan

◯ Offentligretligt organ

◯ Anden type: 

Vejledende forhåndsmeddelelse om offentlig tjenesteydelseskontrakt
Standardformular til underretning i medfør af artikel 7.2 i forordning 1370/2007 og til offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions 
Tidende 1 år inden iværksættelsen af udbuddet eller indgåelsen af kontrakten uden forudgående udbud.

Kompetente myndigheder kan beslutte ikke at offentliggøre disse oplysninger, når en kontrakt om offentlig trafikbetjening vedrører en årlig levering af højst 
50 000 vognkilometer.
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Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger og onlineformularer: enotices.ted.europa.eu
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1 gentag så mange gange som nødvendigt
2 hvis relevant

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse: Sagsnr.: 2

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

II.1.3) Kontrakttype   Tjenesteydelser

Områder omfattet af den offentlige transporttjeneste

⃞ T-01 Jernbanetransport

⃞ T-02 Tjenesteydelser i forbindelse med transport ad indre vandveje og søtransport

⃞ T-03 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med metro

⃞ T-04 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med sporvogn

⃞ T-05 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med bus (i byområder / på regionalplan) 

⃞ T-06 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med rutebil (langdistance)

⃞ T-07 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med trolleybus

⃞ T-08 Tjenesteydelser vedrørende trafikbetjening med letbane

⃞ T-99 Øvrige transporttjenester

II.2) Beskrivelse

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

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

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hovedudførelsessted:

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:  
(tjenesteydelsernes natur og antal, eller angivelse af behov og krav)

II.2.7) Kontraktens planlagte startdato og varighed

Start:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

Varighed i måneder:  [   ][   ]  eller  Varighed i dage:  [   ][   ][   ][   ]

Del IV: Procedure

IV.1) Proceduretype

◯ Konkurrencepræget udbudsprocedure (artikel 5, stk. 3, i forordning 1370/2007)

◯ Anmodning om interessetilkendegivelse – kun for jernbane (artikel 5, stk. 3, litra b, i forordning 1370/2007)

◯ Direkte tildeling

◯ med en intern operatør (artikel 5, stk. 2, i forordning 1370/2007)

◯ i forbindelse med kontrakter i lille målestok (artikel 5, stk. 4, i forordning 1370/2007)

◯ af en mindre kontrakt til en lille eller mellemstor virksomhed (artikel 5, stk. 4, i forordning 1370/2007, 2. afsnit)

◯ hvis det er begrundet i relevante strukturelle og geografiske karakteristika på markedet og det tilhørende net – kun for jernbane (artikel 5, 
stk. 4, litra a, i forordning 1370/2007)

◯ til en operatør, der på samme tid forvalter hele eller størstedelen af den jernbaneinfrastruktur, som tjenesterne leveres på – kun for 
jernbane (artikel 5, stk. 4, litra b, i forordning 1370/2007)

◯ vedrørende jernbanetransport (artikel 5, stk. 6, i forordning 1370/2007)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Yderligere oplysninger: 

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)


