SUVESTINĖ ATASKAITA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ALYTAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO TRANSPORTO TINKLE
Alytaus miesto savivaldybės administracija, įvykdžiusi Keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo
transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimo atviro konkurso būdu procedūras (pirkimo Nr. 391598, CVP IS paskeltas 201807-19), 2018 m. lapkričio 23 d. su konkurso būdu parinktu operatoriumi – UAB „Kautra“, septyneriems metams su trejų metų pratęsimo galimybe, pasirašė
I pirkimo objekto viešųjų paslaugų teikimo sutartį Nr. SR. 1932 (3.9.) „Keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Alytaus
mieste paslaugos“. Operatorius, keleivių pervežimo paslaugas Alytaus miesto maršrutais, pradėjo teikti 2018 m. gruodžio 22 d.
Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių
transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi „Kiekviena kompetentinga
institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų
operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises“, pateikiama informacija apie 2020 m.:
Suvestinė ataskaita apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus Alytaus miesto savivaldybės viešojo transporto tinkle 2020 m.
Suvestinė ataskaita apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus Alytaus miesto savivaldybės viešojo transporto tinkle 2020 m.
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2018-11-23 I pirkimo Keleivių pervežimo paslaugos teikiamos
284 231,02
Operatorius nuostolių
344 872,07
„Kautra“
objekto dalies viešųjų Alytaus m. savivaldybės autobusų 12
nepatyrė.
paslaugų
teikimo maršrutų, kurių 12 mėnesių preliminari
sutartis Nr. SR. 1932 metinė rida 2 337 193 km (metiniai paslaugų
(3.9.)
„Keleivių kiekiai gali kisti (didėti ne daugiau 20 % ir
pervežimo
vietinio (arba) mažėti ne daugiau nei 15 %) nuo
reguliaraus susisiekimo nurodytos metinės (12 mėnesių preliminarios
autobusų
maršrutais ridos). Maršrutus aptarnaujant 29 transporto
Alytaus
mieste priemonėmis (25 M2 CV ir 4 M3 CE) ir turint
paslaugos“.
3 vnt. papildomą transporto priemonių
rezervą (2 M2 CV ir 1 M3 CE).
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis mob. tel. 8 684 96 963 arba el. paštu transportas@alytus.lt.
Informacija parengta 2021-01-12.

