
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: 

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt
Standardformular til underretning i henhold til artikel 7.3 i forordning 1370/2007 med offentliggørelse senest 1 år efter tildelingen af en kontrakt. 
Offentliggørelse af denne underretning i EUT sker på frivillig basis.

Frivillig angivelse i tilfælde af, at underretningen ikke vedrører indgåelsen af en kontrakt uden forudgående udbud om offentlig trafikbetjening med 
jernbane.
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Oplysninger og onlineformularer: enotices.ted.europa.eu



DA  Standardformular T02 – 1370/07 – art. 7.3 – Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 2    

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

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 startdato og varighed

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

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

II.4) Væsentlige aktiver

Kontrakten forlænges af årsager, der vedrører væsentlige aktiver, der er nødvendige for at udføre tjenesten ◯ ja    ◯ nej

Liste over aktiver, der anvendes i forbindelse 
med de offentlige tjenesteydelser:

Betydning af de væsentlige aktiver, der stilles 
til rådighed, i forhold til alle de aktiver, der 
er nødvendige for at udføre de offentlige 
tjenester (skønnet procentdel af aktiver, 
der stilles til rådighed, ud af alle aktiver, der 
anvendes i forbindelse med tjenesteydelser 
inden for rammerne af denne kontrakt):

Overvejende brug af aktiver (skønnet 
procentdel af aktiver, der stilles til rådighed, 
sammenholdt med aktiver brugt i forbindelse 
med aktiviteter ud over de offentlige 
tjenester):
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Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Omkostningsparametre for kompensationsbetalinger:

III.1.2) Der ydes enerettigheder  ◯ ja    ◯ nej

Specificering af enerettighed, der ydes:

III.1.3) Fordeling af indtægter fra billetsalg 2

Procentdel tildelt operatøren  [    ][    ] . [    ] %

(resten anses som tilhørende den kompetente myndighed)

III.1.4) Sociale standarder (overdragelse af medarbejdere, jf. direktiv 2001/23/EF) 2

Liste over krævede standarder (herunder angivelse af de pågældende medarbejdere, deres kontraktmæssige rettigheder og forpligtelser og de 

betingelser, som de ansatte anses for at være tilknyttet trafikbetjeningen på):

III.1.5) Offentlige serviceforpligtelser:

III.1.6) Andre særlige vilkår: 2

III.2) Kvalitetsmålsætninger

III.2.1) Beskrivelse (vælg mindst 1)

⃞ Information og billetter:

⃞ Punktlighed og pålidelighed:

⃞ Aflysninger af tjenester:

⃞ Renlighed af rullende materiel og stationsanlæg:

⃞ Brugertilfredshedsundersøgelse:

⃞ Klagehåndtering:

⃞ Hjælp til bevægelseshæmmede personer:

⃞ Andre kvalitetsmålsætninger:

III.2.2) Information om belønninger og sanktioner:
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1 gentag så mange gange som nødvendigt
2 hvis relevant

Del V: Kontrakttildeling

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse 1

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: 2 Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

Angivelse af den valgte aktørs ejerskabsform:

Navn og adresse på den/de part(er), der udøver kontrol over den valgte operatør 1, 2

Officielt navn:

Postadresse:

By: NUTS-kode: 2 Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

V.2.4) Oplysninger om kontraktens værdi (eksklusive moms)

Kontraktens samlede værdi:   [                      ] 

Valuta:  [    ][    ][    ]

km offentlig personbefordring: 2   [                      ]

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Yderligere oplysninger: 

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


