STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Zajištění dopravní obslužnosti v městské hromadné dopravě – autobusová doprava
Stručný obsah: Dopravní potřeby Statutárního města Liberec v rámci provozování tramvajové
a autobusové MHD jsou v současnosti zajišťovány společností Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s., a to na základě smlouvy o závazku veřejné služby ze dne 1. 5. 2009,
která je účinná do 31. 12. 2018. Je tedy nezbytné vyřešit způsob výběru dopravce, který bude
zajišťovat plnění veřejných služeb od 1. 1. 2019.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: uveřejnění oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
text oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby dle čl. 7 odst. 2
nařízení č. 1370/2007, a to ve vztahu k uzavření smlouvy s DPMLJ na zajištění dopravní
obslužnosti autobusovou dopravou na území města od 1. 1. 2019
ukládá
1. zajistit uveřejnění oznámení předběžných informací v Úředním věstníku Evropské unie
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.07.2017

2. informovat DPMLJ o přijatém usnesení rady města
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.07.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Tento materiál se předkládá radě Statutárního města Liberce, jakožto objednatele závazku veřejné
služby v městské hromadné autobusové a tramvajové dopravě na jeho území (dále jen „Objednatel“),
pro definování průběhu uzavírání smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v období od 1. 1. 2019 a
o souvisejících povinnostech Objednatele vyplývajících z relevantních právních předpisů, zejména
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen
„Nařízení“) a ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVS“).
Stávající zajištění dopravní obslužnosti
V současné době jsou dopravní potřeby územního obvodu Objednatele v rámci provozování tramvajové
a autobusové městské hromadné dopravy zajišťovány společností Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5. 2009 (dále jen
„Smlouva“). Dle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy byla tato Smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12.
2018. Je tedy nezbytné vyřešit způsob výběru dopravce, který bude zajišťovat plnění veřejných služeb
v následujícím období od 1. 1. 2019.
Zajištění veřejných služeb vnitřním provozovatelem
Objednatel uvažuje uzavřít smlouvu o závazku veřejných služeb přímým zadáním s DPMLJ jakožto
vnitřním provozovatelem. V souladu s čl. 5 odst. 2 Nařízení a § 18 písm. d) ZVS je tento způsob
přímého uzavření smlouvy možné využít pouze za splnění následujících podmínek:
a) objednatelem veřejných služeb je obec nebo kraj;
b) vnitřní provozovatel je právně samostatný subjekt;
c) objednatel nad ním vykonává kontrolu obdobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními
orgány;
d) činnost vnitřního provozovatele je vykonávána zásadně na území objednatele;
e) vnitřní provozovatel se zásadně neúčastní jiných nabídkových řízení; a
f)

vnitřní provozovatel poskytuje převážnou část veřejných služeb sám.

S ohledem na skutečnost, že Objednatel (společně s městem Liberec nad Nisou) vlastní v souhrnu
veškeré akcie DPMLJ, společně mají zastoupení v řídících, dozorčích a správních orgánech DPMLJ
a mají skutečný vliv na činnost DPMLJ, lze konstatovat, že tato města vykonávají nad ním kontrolu
obdobnou té, kterou vykonávají nad svými vlastními orgány. Rovněž další uvedené podmínky dle čl. 5
odst. 2 Nařízení by měly být splněny, a tedy je možné uzavřít smlouvu přímým zadáním s DPMLJ,
jakožto s vnitřním provozovatelem Objednatele.
Průběh a základní povinnosti Objednatele spojené s uzavřením smlouvy přímým zadáním
Uveřejnění záměru uzavřít smlouvu v Úředním věstníku Evropské unie
Objednatel je v souladu s § 19 odst. 1 ZVS, který odkazuje na čl. 7 odst. 2 Nařízení, povinen zveřejnit
svůj záměr uzavřít smlouvu na zajištění závazku veřejných služeb v Úředním věstníku Evropské unie,
a to alespoň 1 rok před uzavřením smlouvy přímým zadáním, resp. před zahájením nabídkového řízení.
Obligatorně uveřejňovanými informacemi jsou dle citovaného článku (a) název a adresa příslušného
orgánu, (b) typ plánovaných smluv a (c) služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují.
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Samotnou smlouvu přímým zadáním s DPMLJ je pak možné uzavřít nejdříve 1 rok po uveřejnění
uvedených informací v Úředním věstníku Evropské unie. Tato informační povinnost Objednatele svým
způsobem zahajuje proces uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti. Nesplněním informační
povinnosti se Objednatel dopustí správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 5
% z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících (nebo do 20.000.000,- Kč, pokud
tuto hodnotu nelze zjistit), a to na základě ustanovení § 33 odst. 1 písm. g) ZVS.
Lze proto doporučit, aby Objednatel rozhodl o úmyslu uzavřít smlouvu o veřejných službách pro období
od 1. 1. 2019 přímým zadáním DPMLJ a uveřejnil v Úředním věstníku tzv. prenotifikační oznámení
v nejbližším období, tedy v průběhu července 2017. Návrh textu tohoto oznámení je přílohou tohoto
materiálu (viz příloha č. 1).
Přípravná fáze
Před přípravou smluvní dokumentace bude nezbytné provést činnosti s touto přípravou související
a rovněž činnosti týkající se vyjasnění základních koncepčních otázek, zejména:
a)

objasnění koncepčních otázek, finančního, ekonomického, právního modelu fungování
DPMLJ jako vnitřního provozovatele Objednatele (a města Jablonec nad Nisou) (předpoklad
do září 2017);

b) v návaznosti na objasnění těchto koncepčních otázek případně změnit stanovy DPMLJ
a zajistit jejich uveřejnění v obchodním rejstříku (předpoklad do listopadu 2017); a
c)

připravit kompenzační model poskytování veřejných služeb dle § 23 ZVS a související
smluvní dokumentaci mezi Objednatelem a DPMLJ (předpoklad do ledna 2018).

Uzavření smlouvy s DPMLJ
Před samotným uzavřením smlouvy stanovuje ZVS Objednateli uveřejňovací povinnost na národní
úrovni. V souladu s § 19 odst. 2 ZVS je Objednatel povinen nejpozději 2 měsíce před uzavřením
smlouvy zveřejnit na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup (a) identifikační údaje
dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena, (b) předpokládanou průměrnou roční hodnotu veřejných
služeb a (c) předpokládaný rozsah veřejných služeb. Tato povinnost je spojena s právem jiných
dopravců podat proti záměru Objednatele námitky a její nesplnění je také správním deliktem dle § 33
odst. 1 písm. g) ZVS. Z časového hlediska je vhodné tyto informace uveřejnit nejpozději do března
2018.
V následujícím období budou na straně Objednatele probíhat schvalovací procesy, rozhodnutí
zastupitelstva/rady Objednatele o uzavření smlouvy s DPMLJ v konkrétním znění a posouzení
přiměřenosti finančního modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu předloženého DPMLJ dle § 23 odst. 2
ZVS.
Následně, po splnění všech výše uvedených povinností, lze uzavřít smlouvu přímým zadáním s DPMLJ,
jakožto s vnitřním provozovatelem Objednatele, a to v předpokládaném termínu v měsíci květen 2018
tak, aby měl DPMLJ dostatek prostoru na přípravu na plnění smlouvy (od 1. 1. 2019), zejména na
zajištění vozového parku a případné zajištění subdodavatelů.
Doplňujeme, že v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je Objednatel
povinen uveřejnit smlouvu uzavřenou s DPMLJ v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů od jejího uzavření (nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne uzavření, platí, že je
zrušena od počátku).
Navrhuje se schválit a uveřejnit text oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby
dle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007, a to ve vztahu k uzavření smlouvy s DPMLJ na zajištění dopravní
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obslužnosti autobusovou dopravou na území města od 1. 1. 2019. Důvodem pro zveřejnění textu
oznámení pouze pro autobusovou dopravu odděleně od tramvajové dopravy je jednak skutečnost, že
dopravní výkony v rámci tramvajové dopravy nebudou realizovány prostřednictvím subdodavatele,
a dále též proto, že se na financování tramvajové dopravy podílí více subjektů - Liberecký kraj,
statutární město Liberec a statutární město Jablonec nad Nisou.
Objednatel požádal představenstvo DPMLJ, aby v rámci přípravy zajištění dopravní obslužnosti od 1. 1.
2019 vypracovali analýzu nákladů a opatření na zajištění autobusové dopravní obslužnosti bez
využití subdodávek ze strany třetích subjektů, a to včetně analýzy rizik. V textu předběžného
oznámení je tedy sice uvedena možnost využití subdodávek, nicméně tato možnost se schvaluje
prozatím pouze na období 1 roku, tj. pro rok 2019, s tím, že rozhodnutí o využití či nevyužití možnosti
subdodávek pro další období po konci roku 2019 bude přijato až na základě výsledků výše uvedené
analýzy.
Výše uvedený postup byl projednán a schválen předsedou představenstva a výkonným ředitelem
DPMLJ na jednání dne 27. 2. 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo města usnesením č. 86/2016 ze dne 28. 4. 2016 schválilo
záměr zajistit dopravní obslužnost na další období prostřednictvím DPMLJ a úmysl uzavřít smlouvu
o závazku veřejné služby s DPMLJ, není vyžadováno další schválení oznámení předběžných informací
pro veřejnou zakázku zastupitelstvem.
V souladu s harmonogramem schváleným Usnesením Rady města č. 237/2017 ze dne 21. 3. 2017 je
potřeba bez odkladu začít konat příslušné kroky tak, aby nebyl ohrožen termín zajištění dopravní
obslužnosti od 1. 1. 2019.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh oznám. předběž. info pro veř. zak. na služby dle čl. 7 odst. 2 nař. č. 13702007
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Evropská unie
Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informace & on-line formuláře: http://
simap.europa.eu

Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Běžný formulář pro oznámení podle čl. 7 odst. 2 nařízení 1370/2007 bude zveřejněn jeden rok před zahájením
řízení výzvy k podání nabídek nebo přímým zadáním v dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie.

Oddíl I: Příslušný orgán
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa:
Úřední název: Statutární město Liberec

Identifikační číslo: (je-li známo) 00262978

Poštovní adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Obec: Liberec

PSČ: 46059

Stát: Česká republika (CZ)

Kontaktní místo: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Tel.: +420 485243111
Beneše 1/1, 46059 Liberec
K rukám: Ing. Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy
E-mail: info@magistrat.liberec.cz

Fax: +420 485243113

Internetové adresy: (je-li to relevantní)
Obecná adresa veřejného zadavatele: (URL) http://www.liberec.cz/cz/
Elektronický přístup k informacím: (URL) _____
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL) _____
Další informace lze získat
na výše uvedených kontaktních místech
Jiný (vyplňte prosím přílohu A.I)
I.2) Typ příslušného orgánu
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
Celostátní či federální úřad/agentura
Regionální či místní orgán
Regionální či místní úřad/agentura
Veřejnoprávní instituce
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
Jiný: (prosím upřesněte)
I.3) Hlavní předmět činnosti
Železniční služby
Služby příměstské železnice / nadzemní dráhy, metra, tramvaje, trolejbusu nebo autobusu
Námořní nebo vnitrozemské vodní cesty
Jiný: (prosím upřesněte)

CS Standardní formulář T01 - 1370/07 – Čl. 7 odst. 2 - Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku
na služby
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I.4) Uzavření smlouvy jménem dalších příslušných orgánů
Příslušný orgán nakupuje jménem dalších příslušných orgánů:
ano
ne
(pokud ano, další informace o těchto příslušných úřadech mohou být uvedeny v příloze A.II)

CS Standardní formulář T01 - 1370/07 – Čl. 7 odst. 2 - Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku
na služby
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Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis:
II.1.1) Název přidělený zakázce:
Záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě k zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou Statutárního města Liberec přímým
zadáním vnitřnímu provozovateli od 1. 1. 2019
II.1.2) Typ smlouvy, oblast(-i) pokryté službou veřejné dopravy:
Kategorie služeb č.: T-05 (Kategorie služeb viz příloha B)
Oblasti pokryté službami veřejné dopravy:
Statutární město Liberec
Kód NUTS: CZ051
II.1.3) Stručný popis zakázky:
Zajištění městské hromadné autobusové dopravy Statutárního města Liberec od 1. 1. 2019 na období
následujících 10 let.
II.1.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní předmět

Hlavní slovník
60112000

Doplňkový slovník (je-li to relevantní)

II.1.5) Informace o subdodávkách
Předpokládá se subdodávání:

ano

ne

(pokud ano)
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími
stranami:
minimální procentní podíl: _____ (%), maximální procentní podíl: _____ (%) hodnoty zakázky
nebo
Není známo
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:
Zajištění části dopravního výkonu při poskytování veřejných služeb v městské hromadné autobusové dopravě
Statutárního města Liberec subdodavatelem.
II.2) Množství a/nebo hodnota služeb
Popis:
_____
km veřejné služby přepravy cestujících: _____
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: (pouze číselné údaje) _____
nebo
rozsah: mezi

Měna:

_____ a _____ ??range_EX_HU?? Měna:

II.3) Očekávaný začátek a doba trvání smlouvy nebo časové omezení pro dokončení
Zahájení: 01/01/2019 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících: 120 nebo dnech: _____ (ode dne zadání zakázky)

CS Standardní formulář T01 - 1370/07 – Čl. 7 odst. 2 - Oznámení předběžných informací pro veřejnou
zakázku na služby
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Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce:
III.1.1) Parametry nákladů pro splátky kompenzace:
_____
III.1.2) Informace o výlučných právech:
Výlučná práva jsou udělena
ano
ne
(pokud ano) Specifikace udělených výlučných práv:
_____
III.1.3) Rozdělení výnosů z prodeje jízdenek:
Procentuální podíl přidělený provozovateli: _____ (%)
(zbytek se považuje za přidělený příslušnému orgánu)
III.1.4) Sociální normy: (převod personálu podle směrnice 2001/23/ES)
Seznam požadovaných norem (včetně příslušného personálu, podrobností o jejich smluvních právech a
podmínkách, za nichž jsou zaměstnanci považováni za zaměstnance s vazbou na služby):
_____
III.1.5) Závazky veřejné služby:
Specifikace:
_____
III.1.6) Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
ano
(pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek:
_____

ne

III.2) Podmínky účasti:
III.2.1) Hospodářská a finanční způsobilost:
Informace a formality neubytné pro vyhodnocení toho, Minimální úroveň norem, které mohou být vyžadovány:
zda jsou požadavky splněny:
_____
_____
III.2.2) Technické požadavky:
Informace a formality neubytné pro vyhodnocení toho, Minimální úroveň norem, které mohou být vyžadovány:
zda jsou požadavky splněny:
_____
_____
III.3) Cíle kvality pro zakázky na služby:
Popis:
_____
Informace a jízdenky:
_____
Přesnost a spolehlivost:
_____
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Zrušení služeb:
_____
Odměny a sankce:
_____
Čistota železničního parku a nádražních zařízení:
_____
Průzkum spokojenosti zákazníka:
_____
Řešení stížností:
_____
Pomoc osobám se sníženou pohyblivostí:
_____
Jiný:
_____
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Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení:
Otevřené
Přímé zadávání

vnitřnímu provozovateli (čl. 5 odst. 2 nařízení 1370/2007)
zakázek malého rozsahu (čl. 5 odst. 4 nařízení 1370/2007)
podle mimořádného opatření (čl. 5 odst. 5 nařízení 1370/2007)
o přepravě po železnici (čl. 5 odst. 6 nařízení 1370/2007)
menších zakázek podniku malé a střední velikosti (článek 5.4 z 1370/2007, 2.
odstavec)

Dobrovolně můžete v oddíle V uvést název a adresu vybraného provozovatele
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
Nejnižší nabídková cena
nebo
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v
sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v
dokumentaci soutěžního dialogu
Kritéria
Váha
Kritéria
Váha
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba

ano

ne

(pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
_____
IV.3) Administrativní informace:
IV.3.1) Spisové číslo:
_____
IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů:
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: ______ (dd/mm/rrrr)
Adresa portálu elektronických veřejných zakázek: (URL)
(pokud je k dispozici; uveďte prosím URL adresu přímého přístupu k dokumentům souvisejícím s touto výzvou k
podání nabídek)
_____
Dokumentace za úplatu:
ano
ne
(pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu: _____ Měna: _____
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Podmínky a způsob platby:
_____
IV.3.3) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.3.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány:
Jakýkoli úřední jazyk EU
Úřední jazyk (jazyky) EU:
Jiný:
_____
IV.3.5) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
do: : ______ ??until_EX_HU?? (dd/mm/rrrr)
nebo Doba trvání v měsících: _____ nebo dnech: _____ (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.6) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: ______ (dd/mm/rrrr)
Místo: _____
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek:
ano
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek
_____

ne
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Oddíl V: Zadání zakázky (V případě přímého zadávacího řízení)
Úřední název: Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.
Poštovní adresa: Mrštíkova 3, 46171 Liberec III
Obec: Liberec III

PSČ: 46171

Stát: Česká republika (CZ)

Tel.: +420 485344111
E-mail: dpmlj@dpmlj.cz

Fax: +420 485105426

Internetová adresa: (URL) www.dpmlj.cz
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Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Další informace:
_____
VI.2) Odvolací řízení:
VI.2.1) Odvolací řízení:
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno

PSČ: 60455

Stát: Česká republika (CZ)

Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL) www.uohs.cz
Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: _____
Poštovní adresa: _____
Obec: _____

PSČ: _____

Stát: _____

Tel.: _____
E-mail:

Fax: _____

Internetová adresa: (URL) _____
VI.2.2) Odvolací řízení:
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
_____
VI.2.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
Úřední název: _____
Poštovní adresa: _____
Obec: _____

PSČ: _____

Stát: _____

Tel.: _____
E-mail:

Fax: _____

Internetová adresa: (URL) _____
VI.3) Oznámení o uzavření smlouvy:
Odhadované datum zveřejnění: ______ (dd/mm/rrrr)
Oznámení o uzavření smlouvy bude zveřejněno v dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie:

ano

ne

(pokud ne a pokud se smlouva týká činností na železnici)
Způsob zveřejnění
noviny
_____
internetová stránka _____
Jiný:
_____
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
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Příloha A

Další adresy a kontaktní místa
I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace:
Identifikační číslo: (je-li známo) _____

Úřední název: _____
Poštovní adresa: _____
Obec: _____

PSČ: _____

Kontaktní místo: _____

Stát: _____
Tel.: _____

K rukám: _____
E-mail:

Fax: _____

Internetová adresa: (URL) _____

II) Adresa dalšího příslušného orgánu, jménem kterého příslušný orgán nakupuje:
Úřední název

_____

Poštovní adresa:

_____

Obec

_____

Stát

_____

Identifikační číslo ( je-li
známo ): _____
PSČ _____

-------------------- (Tuto přílohu použijte kolikrát to bude nutné) --------------------
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Příloha B

Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
4

Kategorie č.

T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-99
4

Předmět
Služby železniční dopravy
Dopravní služby na námořních a vnitrozemských vodních cestách
Dopravní služby metra
Tramvajové dopravní služby
Služby autobusové dopravy (městské/regionální)
Služby autobusové dopravy (dálkové)
Trolejbusové dopravní služby
Dopravní služby nadzemní dráhy
Další dopravní služby

Kategorie služeb ve smyslu nařízení 1370/2007
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