
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: 

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract
Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening nr. 1370/2007 die binnen één jaar na gunning van de opdracht 
moet worden bekendgemaakt. De bekendmaking van deze kennisgeving in het PBEU gebeurt op vrijwillige basis.

Vrijwillige aanduidingen ingeval de kennisgeving niet naar een onderhandse gunning van openbaredienstcontracten voor vervoer per spoor verwijst.
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Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

Info & onlineformulieren: enotices.ted.europa.eu
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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

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) Aanvangsdatum en looptijd van de opdracht

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

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

II.4) Essentiële activa

Looptijd van een contract verlengd omwille van essentiële activa die nodig zijn voor de verlening van de dienst ◯ ja    ◯ neen

Lijst met activa die worden gebruikt voor de 
verlening van de openbare diensten:

Belang van de essentiële activa die ter 
beschikking zijn gesteld met betrekking tot de 
totale activa die nodig zijn voor de verlening 
van de openbare diensten (geschat % van het 
aandeel activa dat ter beschikking is gesteld 
in de totale activa gebruikt om de diensten in 
het kader van het contract te verlenen):

Hoofdzakelijk gebruik van activa (geschat % 
van het aandeel activa dat ter beschikking 
is gesteld in vergelijking met activa gebruikt 
voor andere activiteiten dan de openbare 
diensten):
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1) Parameters voor kosten voor compensaties:

III.1.2) Exclusieve rechten zijn toegekend  ◯ ja    ◯ neen

Specificatie van de toegekende exclusieve rechten:

III.1.3) Verdeelsleutel voor de ontvangsten uit de verkoop van vervoerbewijzen 2

Percentage toegewezen aan de exploitant  [    ][    ] . [    ] %

(de rest wordt als toegewezen aan de bevoegde instantie beschouwd)

III.1.4) Sociale normen (overgang van personeel krachtens Richtlijn 2001/23/EG) 2

Lijst van vereiste normen (met inbegrip van betrokken personeel, gedetailleerd overzicht van hun contractuele rechten en plichten en van de 

voorwaarden waaronder de werknemers geacht worden met de diensten te zijn verbonden):

III.1.5) Openbaredienstverplichtingen:

III.1.6) Andere bijzondere voorwaarden: 2

III.2) Kwaliteitsdoelstellingen

III.2.1) Beschrijving (kies er minstens 1)

⃞ Informatie en vervoerbewijzen:

⃞ Punctualiteit en betrouwbaarheid:

⃞ Uitvallen van diensten:

⃞ Netheid van rollend materieel en netheid van stationsfaciliteiten:

⃞ Klantentevredenheidsonderzoek:

⃞ Klachtenafhandeling:

⃞ Bijstand aan personen met beperkte mobiliteit:

⃞ Andere kwaliteitsdoelstellingen:

III.2.2) Inlichtingen over beloningen en sancties:
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1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: 2 Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

Aanduidingen over de eigendom van de geselecteerde exploitant:

Naam en adres van de partij of partijen die in juridische zin de zeggenschap hebben over de geselecteerde exploitant 1, 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: NUTS-code: 2 Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht:   [                      ] 

Munt:  [    ][    ][    ]

km voor diensten op het gebied van openbaar personenvervoer: 2   [                      ]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Nadere inlichtingen: 

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


