
Ogłoszenie  Komisji  na  podstawie  art.  16  ust.  4  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego 
i  Rady  (WE)  nr  1008/2008  w  sprawie  wspólnych  zasad  wykonywania  przewozów  lotniczych 

na  terenie  Wspólnoty

Obowiązek  użyteczności  publicznej  w  zakresie  wykonywania  regularnych  przewozów 
lotniczych

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  236/05)

Państwo  członkowskie Irlandia

Trasa Kerry–Dublin
Donegal–Dublin

Data  wejścia  w  życie  obowiązku  użytecz
ności  publicznej

1  lutego  2015  r.

Adres,  pod  którym  udostępnia  się  tekst 
oraz  wszelkie  niezbędne  informacje  i  doku
mentację  dotyczące  obowiązku  użyteczności 
publicznej

Department  of  Transport,  Tourism  and  Sport
44  Kildare  Street
Dublin  2
IRLANDIA
Airports  Division

Tel.  +353  16041299  /  +353  16041616
Faks  +353  16041681

E-mail:  Airportsdivision@dttas.ie

Ogłoszenie  Komisji  na  podstawie  art.  17  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 
(WE)  nr  1008/2008  w  sprawie  wspólnych  zasad  wykonywania  przewozów  lotniczych  na 

terenie  Wspólnoty

Zaproszenie  do  składania  ofert  w  zakresie  wykonywania  regularnych  przewozów  lotniczych 
zgodnie  z  obowiązkiem  użyteczności  publicznej

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  236/06)

Państwo  członkowskie Irlandia

Trasa Kerry–Dublin
Donegal–Dublin

Okres  obowiązywania  umowy 1  lutego  2015  r.  –  31  stycznia  2017  r.  z  możliwością  przedłuże
nia  o  1  rok  w  przypadku  zadowalającego  wyniku  przeglądu  prze
prowadzonego  po  18  miesiącach  pierwszej  umowy

Termin  składania  ofert 2  miesiące  od  daty  opublikowania  niniejszego  zaproszenia  do  skła
dania  ofert

Adres,  pod  którym  nieodpłatnie  udostępnia 
się  tekst  zaproszenia  do  składania  ofert  oraz 
dokumentację  dotyczące  przetargu  publicz
nego  i  obowiązku  użyteczności  publicznej

Department  of  Transport,  Tourism  and  Sport
44  Kildare  Street
Dublin  2
IRLANDIA
Airports  Division

Tel.  +353  16041299  /  +353  16041616
Faks  +353  16041681

E-mail:  Airportsdivision@dttas.ie
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