
Avsnitt I: Behörig myndighet

I.1) Namn och adresser 1 (identifiera alla behöriga myndigheter som ansvarar för detta förfarande)

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-post: Fax:

Internetadress(er)
Allmän adress: (URL)
Upphandlarprofil: (URL)

I.2) Kontraktstilldelning på uppdrag av andra behöriga myndigheter

⃞ Den behöriga myndigheten gör inköp på uppdrag av andra behöriga myndigheter

I.3) Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från                 

◯ ovannämnda adress
◯ annan adress: (ange en annan adress)

I.4) Typ av behörig myndighet

◯ Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet

◯ Statligt organ eller förbundsorgan

◯ Regional eller lokal myndighet

◯ Regionalt eller lokalt organ

◯ Offentligrättsligt organ

◯ Annan typ: 

Informationsmeddelande om tilldelning av offentligt tjänstekontrakt
Standardformulär för meddelanden i enlighet med artikel 7.3 i förordning 1370/2007 som ska publiceras inom 1 år från det att ett kontrakt tilldelats. 
Publicering av detta meddelande i EUT sker på frivillig basis.

Frivilliga uppgifter i det fall detta meddelande inte hänvisar till en direkttilldelning av avtal om allmän trafik för järnvägstransport.
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Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Information och blanketter online: enotices.ted.europa.eu
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Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen: Referensnummer: 2

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Typ av kontrakt   Tjänster

Områden som omfattas av de allmänna transporttjänsterna

T-01  Järnvägstransport

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:  
(tjänsternas typ och kvalitet eller indikation på behov och krav)

II.2.7) Startdatum samt avtalets löptid

Start:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

Antal månader:  [   ][   ]  eller  Antal dagar:  [   ][   ][   ][   ]

II.4) Väsentliga tillgångar

Förlängd löptid för kontraktet på grund av väsentliga tillgångar som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten ◯ ja    ◯ nej

Förteckning över tillgångar som används för 
tillhandahållningen av de offentliga tjänsterna:

Betydelsen av de tillhandahållna väsentliga 
tillgångarna i förhållande till de sammanlagda 
tillgångar som är nödvändiga för 
tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna 
(beräknad procentandel av tillhandahållna 
tillgångar i förhållande till sammanlagda 
tillgångar som används för att tillhandahålla 
tjänster inom ramen för kontrakt):

Övervägande användning av tillgångar 
(beräknad procentandel av tillhandahållna 
tillgångar i jämförelse med tillgångar som 
används för annan verksamhet än offentliga 
tjänster):
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Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för kontraktet

III.1.1) Kostnadsparametrar för betalningar av kompensation:

III.1.2) Ensamrätt beviljas  ◯ ja    ◯ nej

Specifikation av beviljad ensamrätt:

III.1.3) Tilldelning av inkomster från biljettförsäljning 2

Procentandel tilldelad företaget  [    ][    ] . [    ] %

(resten ska anses tillkomma den behöriga myndigheten)

III.1.4) Sociala normer (överlåtelse av personal i enlighet med direktiv 2001/23/EG) 2

Förteckning över erfordrade standarder (inbegripet berörd personal, uppgifter om dessas avtalsenliga rättigheter och skyldigheter samt de villkor 

inom ramen för vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna):

III.1.5) Skyldigheter avseende offentliga tjänster:

III.1.6) Andra särskilda villkor: 2

III.2) Kvalitetsmål

III.2.1) Beskrivning (välj minst 1)

⃞ Information och biljetter:

⃞ Punktlighet och tillförlitlighet:

⃞ Annullering av tjänster:

⃞ Renlighet hos rullande materiel och stationsanläggningar:

⃞ Undersökning om kundtillfredsställelse:

⃞ Hantering av klagomål:

⃞ Stöd till personer med begränsad rörlighet:

⃞ Andra kvalitetsmål:

III.2.2) Information om belöningar och straff:
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1 upprepa så många gånger som behövs
2 i förekommande fall

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress 1

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: 2 Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

Uppgifter om den utvalda aktörens ägarskap:

Namn på och adress till den part eller parter som utövar rättslig kontroll över det utvalda företaget 1, 2

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Nuts-kod: 2 Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

V.2.4) Information om kontraktsvärdet (exkl. moms)

Kontraktets totala värde:   [                      ] 

Valuta:  [    ][    ][    ]

km kollektivtrafik: 2   [                      ]

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Kompletterande upplysningar: 

VI.4) Datum då meddelandet sänts: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)


