
Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor onderhavige procedure te identificeren)

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land:

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL)
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gunning van de opdracht namens andere bevoegde instanties

⃞ De bevoegde instantie koopt aan namens andere bevoegde instanties

I.3) Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op                 

◯ het hierboven vermelde adres
◯ een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

I.4) Soort bevoegde instantie

◯ Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

◯ Nationaal of federaal agentschap / bureau

◯ Regionale of plaatselijke instantie

◯ Regionaal of plaatselijk agentschap / bureau

◯ Publiekrechtelijke instelling

◯ Ander type: 

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract
Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening nr. 1370/2007 die één jaar vóór de bekendmaking van de 
uitnodiging tot inschrijving of onderhandse gunning moet worden bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

De bevoegde instanties kunnen besluiten om deze informatie niet bekend te maken wanneer het openbaredienstcontract betrekking heeft op een jaarlijkse 
verstrekking van minder dan 50 000 kilometer openbaar personenvervoer.
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Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

Info & onlineformulieren: enotices.ted.europa.eu
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1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Referentienummer: 2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-code subcategorie: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Type opdracht   Diensten

Gebieden waar de openbare vervoersdiensten worden verleend

⃞ T-01 Spoorwegvervoerdiensten

⃞ T-02 Diensten inzake vervoer over zee en binnenwateren

⃞ T-03 Diensten inzake metrovervoer

⃞ T-04 Diensten inzake tramvervoer

⃞ T-05 Diensten inzake busvervoer (stedelijk / regionaal) 

⃞ T-06 Diensten inzake touringcarvervoer (lange afstand)

⃞ T-07 Diensten inzake trolleybusvervoer

⃞ T-08 Diensten inzake lightrailvervoer

⃞ T-99 Andere vervoersdiensten

II.2) Beschrijving

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-code subcategorie: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:  
(aard en omvang van de diensten of een indicatie van de behoeften en vereisten)

II.2.7) Beoogde aanvangsdatum en looptijd van de opdracht

Aanvang:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)

Looptijd in maanden:  [   ][   ]  of  Looptijd in dagen:  [   ][   ][   ][   ]

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Type procedure

◯ Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)

◯ Verzoek om blijken van belangstelling – alleen voor spoorvervoer (artikel 5, lid 3 ter, van V. 1370/2007)

◯ Onderhandse gunning

◯ aan een interne exploitant (artikel 5, lid 2, van V. 1370/2007)

◯ van een contract op kleine schaal (artikel 5, lid 4, van V. 1370/2007)

◯ van een contract op kleine schaal aan een midden- en kleinbedrijf (artikel 5, lid 4, van V. 1370/2007, tweede paragraaf)

◯ indien gerechtvaardigd in het licht van relevante structurele en geografische kenmerken van de markt en het spoorwegnet – alleen voor 
spoorvervoer (artikel 5, lid 4 bis, van V. 1370/2007)

◯ aan een exploitant die tegelijkertijd geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de voor de diensten gebruikte 
spoorweginfrastructuur – alleen voor spoorvervoer (artikel 5, lid 4 ter, van V. 1370/2007)

◯ voor spoorvervoer (artikel 5, lid 6, van V. 1370/2007)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Nadere inlichtingen: 

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)


