
Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1) Denumire şi adrese 1 (vă rugăm să identificați toate autoritățile competente responsabile de această procedură)

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

I.2) Atribuirea contractului în numele altor autorități competente

⃞ Autoritatea competentă acţionează în numele altor autorităţi competente

I.3) Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la                 

◯ adresa menţionată mai sus
◯ o altă adresă: (a se furniza o altă adresă)

I.4) Tipul autorității competente

◯ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

◯ Agenţie/birou naţional sau federal

◯ Autoritate regională sau locală

◯ Agenţie/birou regional sau local

◯ Organism de drept public

◯ Alt tip: 

Anunț de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice
Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în termen de un an de la 
atribuirea unui contract. Publicarea acestei notificări în JOUE se face în mod voluntar.

Indicații voluntare, în cazul în care respectiva notificare nu se referă la atribuirea directă de contracte de servicii publice pentru transportul feroviar.
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Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informaţii și formulare online: enotices.ted.europa.eu
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Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziției

II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   Servicii

Domenii acoperite de serviciile publice de transport

T-01  Servicii de transport feroviar

II.2) Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

II.2.4) Descrierea achiziției publice:  
(natura și cantitatea serviciilor sau indicarea nevoilor și cerințelor)

II.2.7) Data de începere și durata contractului

Începere:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)

Durata în luni:  [   ][   ]  sau  Durata în zile:  [   ][   ][   ][   ]

II.4) Active esențiale

Durată prelungită a contractului din cauza activelor esenţiale necesare prestării serviciului ◯ da    ◯ nu

Lista activelor utilizate pentru prestarea 
serviciilor publice:

Importanţa activelor esenţiale furnizate în 
raport cu totalul activelor necesare pentru 
prestarea serviciilor publice (pondere estimată 
în % a activelor furnizate din totalul activelor 
utilizate pentru prestarea de servicii în cadrul 
contractului):

Utilizare predominantă a activelor (pondere 
estimată în % a activelor furnizate în 
comparaţie cu activele utilizate pentru alte 
activităţi decât serviciile publice):
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Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții referitoare la contract

III.1.1) Parametri de cost pentru plata compensațiilor:

III.1.2) Drepturile exclusive sunt acordate  ◯ da    ◯ nu

Specificarea dreptului exclusiv acordat:

III.1.3) Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete 2

Procentajul alocat operatorului  [    ][    ] . [    ] %

(restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)

III.1.4) Standarde sociale (transfer de personal conform Directivei 2001/23/CE) 2

Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care 

angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective):

III.1.5) Obligații de serviciu public:

III.1.6) Alte condiții speciale: 2

III.2) Obiective de calitate

III.2.1) Descriere (alegeți cel puțin una)

⃞ Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie:

⃞ Punctualitatea şi fiabilitatea:

⃞ Anularea serviciilor:

⃞ Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor:

⃞ Evaluarea satisfacţiei clienţilor:

⃞ Tratarea plângerilor:

⃞ Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă:

⃞ Alte obiective de calitate:

III.2.2) Informații privind recompensele și penalitățile:
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1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)

V.2.3) Numele şi adresa contractantului 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: 2 Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Indicaţii privind dreptul de proprietate al operatorului selectat:

Numele şi adresa părții sau ale părților care exercită control juridic asupra operatorului selectat 1, 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: 2 Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

V.2.4) Informații privind valoarea contractului (fără TVA)

Valoarea totală a contractului:   [                      ] 

Monedă:  [    ][    ][    ]

km de servicii publice de transport de călători: 2   [                      ]

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații suplimentare: 

VI.4) Data expedierii prezentului anunț: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (zz/ll/aaaa)


