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(Informações)

COMISSÃO
Equipamentos electrónicos
Anúncio de abertura de concurso

(94/C 23 / 10)

1 . Entidade adjudícante: Secretariado-Geral do Conse
lho das Comunidades Europeias, rue de la Loi 170,
B-1048 Bruxelas .

Tel. (32-2) 234 71 74. Telefax (32-2) 234 81 75 .
2. a) Modo de adjudicação do contraio .-Concurso limi
tado precedido de um convite à apresentação de

b) Endereço : Secretariado-Geral do Conselho, Ser
viço de Imóveis, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxe
las .

c) Línguas: Os pedidos de participação podem ser
formulados numa das línguas oficiais da União
Europeia ; contudo, o caderno de encargos só
existe em francês .

candidaturas .

b) Forma do contrato : Execução de trabalhos.
3 . a) Local de execução: Edifício Consilium, rue de la
Loi 175, B-1048 Bruxelas.

b) Natureza e extensão das prestações: Fornecimento
e instalação dos equipamentos electrónicos da
rede informática do edifício do Conselho da

União Europeia (± 215 000 mz).
Trata-se, nomeadamente :
— do fornecimento dos sistemas de transmissão

7. Data-limite do envio dos convites para a apresenta
ção de propostas: Fim de Fevereiro/princípio de
Março de 1994.

8 . Cauções e garantias: Consultar o processo do con
curso .

9. Modalidades de financiamento e de pagamento: Con
sultar o processo do concurso.

10. Condições mínimas: Para poder participar no con
curso limitado, o candidato deve demonstrar que

da rede informática local do tipo IEEE 802.3
em cabos TP e fibras ópticas (tais como HUB,

possui as capacidades económicas e técnicas necessá

Bridge, Router, . . .) para cerca de 2 000 co

Trata-se, nomeadamente :

nexões activas ;

— da instalação e entrada em serviço desses sis
temas ;

— da manutenção desses equipamentos .

c) Ordem de grandeza da empreitada: Despesa cal
culada em cerca de 40 000 000 FB .

d) Elaboração de projectos: Não.
4. Prazo de execução: Prazos a acordar de acordo com
o disposto no caderno de encargos.

5. Forma jurídica do agrupamento: Empresa única ou
agrupamento de empresas solidárias em associação
momentânea e instaladas num dos Estado-membros

da União Europeia.
6. Pedido de participação:

a) Data-limite de recepção dos pedidos de participa
ção: 17 . 2 . 1994.

rias para realizar os trabalhos em epígrafe.
— da inscrição na conservatória do registo comer
cial e/ou no registo profissional apropriado ;

— de uma declaração bancária que comprove a si
tuação financeira da empresa;
— de referências sobre trabalhos idênticos executa
dos durante os últimos três anos .

11 . Critérios de atribuição do contrato: Consultar o pro
cesso do concurso .

12 . Variantes: Não se aplica.

13. Outras Informações: Não se aplica.

14. Pré-informação: Não se aplica.
15 . Data de envio do anúncio : 17 . 1 . 1994 .

16. Data de recepção do anúncio pelo SPOCE:
21 . 1 . 1994 .

