
I dalis: Kompetentinga institucija

I.1) Pavadinimas ir adresai 1 (nurodykite visas už šią procedūrą atsakingas kompetentingas valdžios institucijas)

Oficialus pavadinimas: Nacionalinis registracijos Nr.: 2

Adresas:

Miestas: NUTS kodas: Pašto kodas: Šalis:

Asmuo ryšiams: Telefonas:

El. paštas: Faksas:

Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: (URL)
Pirkėjo profilio adresas: (URL)

I.2) Sutarties sudarymas kitų kompetentingų institucijų vardu

⃞ Kompetentinga institucija perka kitų kompetentingų institucijų vardu

I.3) Komunikavimas
Daugiau informacijos galima gauti                 

◯ pirmiau nurodytu adresu
◯ kitu adresu: (pateikite kitą adresą)

I.4) Kompetentingos institucijos tipas

◯ Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius

◯ Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba

◯ Regiono ar vietos valdžios institucija

◯ Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba

◯ Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga 

◯ Kitas tipas: 

Informacinis skelbimas dėl viešųjų paslaugų sutarties sudarymo
Standartinė pranešimo forma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 7 straipsnio 3 dalimi bus publikuojama per vienus metus nuo sutarties 
paskyrimo. Šis pranešimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas savanoriškai.

Savanoriški nurodymai, jeigu pranešime nenurodomas tiesioginis viešųjų paslaugų sutarčių dėl geležinkelio transporto sudarymas.

LT  Standartinė forma T02 – Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 7 straipsnio 3 dalis – Informacinis skelbimas dėl viešųjų paslaugų sutarties sudarymo 1    

PD
F 

  T
02

  L
T 

  2
01

8-
10

-0
2 

  1
2:

38

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas

Informacija ir elektroninės formos: enotices.ted.europa.eu
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II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas: Nuorodos numeris: 2

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Sutarties tipas   Paslaugos

Viešojo transporto paslaugų sritys

T-01  Geležinkelio transporto paslaugos

II.2) Aprašymas

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Papildomas (-i) BVPŽ kodas: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

II.2.4) Pirkimo aprašymas:  
(paslaugų pobūdis ir kiekis arba nurodyti poreikiai ir reikalavimai)

II.2.7) Sutarties pradžios data ir trukmė

Pradžia:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/mmmm)

Trukmė mėnesiais:  [   ][   ]  arba  Trukmė dienomis:  [   ][   ][   ][   ]

II.4) Pagrindinis turtas

Pailginta sutarties trukmė dėl pagrindinio turto, reikalingo paslaugai teikti ◯ taip    ◯ ne

Viešosioms paslaugoms teikti naudojamo 
turto sąrašas:

Teikiamo pagrindinio turto, palyginti su visu 
turtu, reikalingu viešosioms paslaugoms 
teikti, svarba (numatyta procentinė teikiamo 
turto dalis, palyginti su visu turtu, naudojamu 
sutartyje numatytoms paslaugoms teikti):

Daugiausia naudojamas turtas (numatyta 
procentinė teikiamo turto dalis, palyginti su 
turtu, naudojamu sutartyje numatytai veiklai, o 
ne viešosioms paslaugoms):
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III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1) Kompensacinėms išmokoms taikomi išlaidų parametrai:

III.1.2) Suteiktos išskirtinės teisės  ◯ taip    ◯ ne

Suteiktų išskirtinių teisių patikslinimas:

III.1.3) Pajamų, gautų pardavus bilietus, paskirstymas 2

Vykdytojui skiriama procentinė dalis  [    ][    ] . [    ] %

(likusiąją dalį numatoma skirti kompetentingai institucijai)

III.1.4) Socialiniai standartai (darbuotojų perkėlimas pagal Direktyvą 2001/23/EB) 2

Reikalaujamų standartų sąrašas (įskaitant susijusius darbuotojus, informaciją apie sutartyje numatytas jų teises ir įsipareigojimus bei sąlygas, 

kuriomis darbuotojai yra susiję su paslaugomis):

III.1.5) Įsipareigojimai teikti viešąsias paslaugas:

III.1.6) Kitos specifinės sąlygos: 2

III.2) Kokybės tikslai

III.2.1) Aprašymas (pasirinkite bent vieną)

⃞ Informacija ir bilietai:

⃞ Punktualumas ir patikimumas:

⃞ Paslaugų atšaukimas:

⃞ Riedmenų ir stoties patalpų švara:

⃞ Klientų apklausa apie paslaugos kokybę:

⃞ Skundų nagrinėjimas:

⃞ Pagalba ribotos judėsenos asmenims:

⃞ Kiti kokybės tikslai:

III.2.2) Informacija apie atlygį ir sankcijas:
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1 kartokite tiek kartų, kiek reikia
2 jei taikoma

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/mmmm)

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas 1

Oficialus pavadinimas: Nacionalinis registracijos Nr.: 2

Adresas:

Miestas: NUTS kodas: 2 Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

Pasirinkto operatoriaus nuosavybės teisės nurodymas:

Šalies (-ių), vykdančios (-ių) teisinę atrinkto vykdytojo kontrolę, pavadinimas ir adresas 1, 2

Oficialus pavadinimas:

Adresas:

Miestas: NUTS kodas: 2 Pašto kodas: Šalis:

El. paštas: Telefonas:

Interneto adresas: (URL) Faksas:

V.2.4) Informacija apie sutarties vertę (be PVM)

Bendra sutarties vertė:   [                      ] 

Valiuta:  [    ][    ][    ]

viešojo keleivinio transporto paslaugų kilometražas: 2   [                      ]

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Papildoma informacija: 

VI.4) Šio skelbimo išsiuntimo data: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/mmmm)


