
Secção I: Autoridade competente

I.1) Nome e endereços 1 (identifique todas as autoridades competentes responsáveis por este procedimento)

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Pessoa de contacto: Telefone:

Correio eletrónico: Fax:

Endereço(s) Internet
Endereço principal: (URL)
Endereço do perfil do adquirente: (URL)

I.2) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades competentes

⃞ A autoridade competente procede à aquisição por conta de outras autoridades competentes

I.3) Comunicação
Para obter mais informações, consultar                 

◯ o endereço indicado acima
◯ outro endereço: (indique outro endereço)

I.4) Tipo de autoridade competente

◯ Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respetivas repartições regionais ou locais

◯ Agência/Órgão nacional ou federal

◯ Autoridades regionais ou locais

◯ Agência/Órgão regional ou local

◯ Organismo de direito público

◯ Outro tipo: 

Anúncio de informação para a adjudicação de um contrato de serviço público
Formulário-tipo para notificação nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento n.º 1370/2007, a publicar no prazo de um ano após a 
adjudicação de um contrato. A publicação desta notificação no JOUE é efectuada voluntariamente.

Indicações voluntárias caso esta notificação não se refira a contratos de serviço público adjudicados por ajuste directo para o transporte ferroviário.
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Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

Informação e formulários em linha: enotices.ted.europa.eu
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Secção II: Objeto

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1) Título: Número de referência: 2

II.1.2) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo de contrato   Serviços

Domínios abrangidos pelos serviços de transporte público

T-01  Serviços de transporte ferroviário

II.2) Descrição

II.2.2) Código(s) CPV adicional(is)

Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Local de execução

Código NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Local principal de execução:

II.2.4) Descrição do concurso:  
(natureza e quantidade dos serviços ou indicação das necessidades e requisitos)

II.2.7) Data de início e duração do contrato

Início:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

Duração em meses:  [   ][   ]  ou  Duração em dias:  [   ][   ][   ][   ]

II.4) Recursos financeiros

Prorrogação da duração do contrato devido a recursos financeiros necessários para a prestação do serviço ◯ sim    ◯ não

Lista de activos utilizados para a prestação dos 
serviços públicos:

Importância dos recursos financeiros 
fornecidos em relação ao conjunto dos activos 
necessários à prestação dos serviços públicos 
(% estimada dos activos fornecidos no 
conjunto dos activos utilizados para prestar os 
serviços no âmbito do contrato):

Utilização predominante de activos (% 
estimada dos activos fornecidos em 
comparação com os activos utilizados em 
actividades que não os serviços públicos):
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Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico

III.1) Condições relacionadas com o contrato

III.1.1) Parâmetros de custo para compensações:

III.1.2) São atribuídos direitos exclusivos  ◯ sim    ◯ não

Especificação do direito exclusivo atribuído:

III.1.3) Repartição das receitas ligadas à venda de títulos de transporte 2

Percentagem atribuída ao operador  [    ][    ] . [    ] %

(considera-se que o restante foi atribuído à autoridade competente)

III.1.4) Padrões sociais (transferência de pessoal no âmbito da Directiva 2001/23/CE) 2

Lista de padrões exigidos (incluindo pessoal visado, pormenor dos seus direitos e obrigações contratuais e condições nas quais os trabalhadores 

são considerados vinculados aos serviços):

III.1.5) Obrigações de Serviço Público:

III.1.6) Outras condições especiais: 2

III.2) Objetivos de qualidade

III.2.1) Descrição (selecione pelo menos uma)

⃞ Informação e títulos de transporte:

⃞ Pontualidade e fiabilidade:

⃞ Anulações de serviços:

⃞ Limpeza do Material Circulante e das instalações da Estação:

⃞ Inquérito de Satisfação do Cliente:

⃞ Tratamento de queixas:

⃞ Assistência para pessoas com mobilidade reduzida:

⃞ Outros objetivos de qualidade:

III.2.2) Informação sobre recompensas e penalizações:
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1 repita tantas vezes quantas forem necessárias
2 se aplicável

Secção V: Adjudicação de contrato

V.2) Adjudicação de contrato

V.2.1) Data de celebração do contrato:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

V.2.3) Nome e endereço do contratante 1

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: 2 Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

Indicações sobre propriedade do operador selecionado:

Nome e endereço da(s) parte(s) que exercem controlo jurídico sobre o operador seleccionado 1, 2

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: 2 Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

V.2.4) Informação sobre o valor do contrato (sem IVA)

Valor total do contrato:   [                      ] 

Moeda:  [    ][    ][    ]

Quilómetros de serviços públicos de transporte de passageiros: 2   [                      ]

Secção VI: Informação complementar

VI.1) Informação adicional: 

VI.4) Data de envio do presente anúncio: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)


