Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: enotices.ted.europa.eu

Προκαταρκτική προκήρυξη για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Πρότυπο έντυπο γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του κανονισμού αριθ. 1370/2007, προς δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα έτος πριν από την έναρξη της διαδικασίας πρόκλησης υποβολής προσφορών ή ένα έτος πριν
από την απευθείας ανάθεση σύμβασης.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να μην δημοσιεύσουν τις πληροφορίες αυτές όταν μια σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αφορά ετήσια
εκτέλεση λιγότερων των 50 000 χιλιομέτρων δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.

Τμήμα I: Αρμόδια αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (προσδιορίστε όλες τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για αυτή τη διαδικασία)
Επίσημη επωνυμία:

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Κωδικός NUTS:

Ταχ. κωδικός:

Χώρα:

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

I.2) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρμοδίων αρχών
⃞ Η αρμόδια αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρμοδίων αρχών

I.3) Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

◯ η προαναφερθείσα διεύθυνση
◯ άλλη διεύθυνση: (παρακαλείστε να παράσχετε μια άλλη διεύθυνση)

I.4) Είδος της αρμόδιας αρχής
◯
◯
◯
◯
◯

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία / γραφείο
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία / γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
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◯ Άλλο είδος:

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

Αριθμός αναφοράς: 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Είδος σύμβασης Υπηρεσίες
Τομείς που καλύπτουν οι υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών
⃞ T-01 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
⃞ T-02 Υπηρεσίες εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων μεταφορών
⃞ T-03 Υπηρεσίες μεταφορών με μετρό
⃞ T-04 Υπηρεσίες μεταφορών με τραμ
⃞ T-05 Υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορεία (αστικά / περιφερειακά)
⃞ T-06 Υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν (μεγάλες αποστάσεις)
⃞ T-07 Υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορεία τρόλεϊ
⃞ T-08 Υπηρεσίες μεταφορών με ελαφρύ σιδηρόδρομο
⃞ T-99 Άλλες υπηρεσίες μεταφορών

II.2) Περιγραφή
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
(φύση και ποσότητα υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και προϋποθέσεων)
II.2.7) Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια της σύμβασης
Έναρξη: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (ηη/μμ/εεεε)
Διάρκεια σε μήνες: [ ][ ] ή Διάρκεια σε ημέρες: [ ][ ][ ][ ]

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας
◯ Ανταγωνιστική διαδικασία διαγωνισμού [άρθρο 5 παρ. 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]

◯ Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — μόνο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές [άρθρο 5 παρ. 3β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]
◯ Απευθείας ανάθεση
◯ σε εγχώριο φορέα (άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007)

◯ σύμβασης μικρής κλίμακας (άρθρο 5 παρ. 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007)

◯ σύμβασης μικρής κλίμακας σε μικρή και μεσαία επιχείρηση (άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007)
◯ αν δικαιολογείται από τα σχετικά διαρθρωτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς και του δικτύου — μόνο για τις
σιδηροδρομικές μεταφορές [άρθρο 5 παρ. 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]

◯ σε φορέα που διαχειρίζεται ταυτόχρονα το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος της σιδηροδρομικής υποδομής επί της οποίας παρέχονται οι
υπηρεσίες — μόνο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές [άρθρο 5 παρ. 4β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007]
◯ για σιδηροδρομικές μεταφορές (άρθρο 5 παρ. 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (ηη/μμ/εεεε)

1
2

παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
εφόσον προβλέπεται
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