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

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Πρότυπο έντυπο γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του κανονισμού αριθ. 1370/2007, προς δημοσίευση εντός ενός έτους από την
ανάθεση ορισμένης σύμβασης. Η δημοσίευση της εν λόγω γνωστοποίησης στην ΕΕΕΕ πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση.
Προαιρετικές ενδείξεις σε περίπτωση που η γνωστοποίηση δεν αφορά σε απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για
σιδηροδρομικές μεταφορές.

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

EL Τυποποιημένο έντυπο T02 – 1370/07 – Άρθρο 7 παρ. 3 – Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας

1

PDF T02 EL 2018-10-02 12:38

◯ 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

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: [ ][ ][ ][ ]

II.4) Βασικά στοιχεία ενεργητικού
Παράταση της διάρκειας της σύμβασης λόγω των βασικών στοιχείων ενεργητικού που χρειάζονται για την παροχή
της υπηρεσίας
Κατάλογος στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των
δημόσιων υπηρεσιών:

Σημασία των βασικών στοιχείων του
ενεργητικού που παρέχονται για το ύψος
του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού
που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
των δημοσίων υπηρεσιών (εκτιμώμενο
ποσοστιαίο μερίδιο των παρεχόμενων
στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με το
σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που θα
χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών
βάσει της σύμβασης):

◯ ναι ◯ όχι

Κατ' εξοχήν χρήση των στοιχείων ενεργητικού
(εκτιμώμενο ποσοστιαίο μερίδιο των
παρεχόμενων στοιχείων ενεργητικού σε
σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που θα
χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες πέραν
των δημοσίων υπηρεσιών):
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1) Παράμετροι κόστους για πληρωμές αποζημιώσεων:
III.1.2) Χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα ◯ ναι ◯ όχι
Προσδιορισμός του αποκλειστικού δικαιώματος που χορηγείται:
III.1.3) Κατανομή των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων 2
Ποσοστό που χορηγείται στον φορέα [ ][ ] . [ ] %
(το υπόλοιπο θεωρείται ότι ανήκει στην αρμόδια αρχή)
III.1.4) Κοινωνικά πρότυπα (μεταβίβαση προσωπικού σύμφωνα με την οδηγία 2001/23/EΚ) 2
Κατάλογος απαιτούμενων προτύπων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού προσωπικού, λεπτομερειών περί των συμβατικών δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του, καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι θεωρείται ότι συνδέονται με τις υπηρεσίες αυτές):
III.1.5) Υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας:
III.1.6) Άλλοι ειδικοί όροι: 2

III.2) Ποιοτικοί στόχοι
III.2.1) Περιγραφή (επιλέξτε τουλάχιστον ένα)
⃞ Πληροφορίες και εισιτήρια:
⃞ Ακρίβεια και αξιοπιστία:
⃞ Ακυρώσεις δρομολογίων:
⃞ Καθαριότητα του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων σταθμών:
⃞ Έρευνα ικανοποίησης πελατών:
⃞ Χειρισμός παραπόνων:
⃞ Βοήθεια για άτομα με μειωμένη κινητικότητα:
⃞ Άλλοι ποιοτικοί στόχοι:
III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ανταμοιβές και τις κυρώσεις:
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης
V.2) Ανάθεση σύμβασης
V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (ηη/μμ/εεεε)
V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου 1
Επίσημη επωνυμία:

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Κωδικός NUTS: 2

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

Ενδείξεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του επιλεγέντος φορέα:
Όνομα και διεύθυνση του οργανισμού ή των οργανισμών που ασκούν νομικό έλεγχο επί του επιλεγμένου φορέα 1, 2
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κωδικός:

Κωδικός NUTS: 2

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL)

Φαξ:

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης: [

]

Νόμισμα: [ ][ ][ ]
χλμ δημοσίων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών: 2 [

]

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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