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ΓΈΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

19 . 8 . 95

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών εκπόνησης μελέτης με τον τίτλο «Εναρμόνιση της ποιό

τητας των παραμέτρων για την παροχή πανευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με
την ανοικτή πρόσβαση δικτύου (ΟΝΡ)»
(95 /C 215 / 09)

1 . Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευ
θυνση τηλεπικοινωνίες, αγορά των πληροφοριών και
αξιοποίηση της έρευνας, ΓΔΧΙΙΙ/Α, για το διοικητικό

9 , a) Ημερομηνία λήξης

τομέα, BU 9, 5 / 176, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών: H Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σκοπεύει την ανάθεση μελέτης στον τομέα της
ανοικτής πρόσβασης δικτύου (ΟΝΡ). Στόχος της
μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων από
την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην ποιότητα
των υπηρεσιών, με κέντρο βάρους τη διασφάλιση της
ποιότητας σε δικτυωμένο περιβάλλον. Με στόχο την
εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η μελέτη θα υποβάλει
προτάσεις για τα θέματα, που αναφέρονται παρακάτω :
τις κανονιστικές διατάξεις διοικητικών αρχών, βιομηχα
νικών οργανισμών, χρήστες δικτύου και παρέχοντες
υπηρεσίες * αναγνώριση των καλύτερων μέσων για δια
σφάλιση της καλύτερης παροχής υπηρεσιών στην Κοινό
τητα ' διατύπωση των απαιτούμενων τεχνικών και μη
τεχνικών προτύπων που κρίνονται αναγκαία " θέματα
ποιοτικής διασφάλισης που θα περιληφθούν σε διασυν
δεόμενες συμφωνίες.

3. Τόπος παράδοσης: βλέπε σημείο 1 .
4 ., 5 ., 6 .

7 . Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών: H διάρκεια της σύμ
βασης ανέρχεται σε 7 μήνες * θα ζητηθεί 5μηνη υπηρεσία
από εμπειρογνώμονες.

8 , a) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας όπου δια
τίθενται τα έγγραφα διαγωνισμού: βλέπε σημείο 1 .
b) Ημερομηνία λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων:

προσφορών:

10. a) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά
την αποσφράγιση των προσφορών: επίσημοι αντιπρό
σωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από 1 πληρε
ξούσιος ανά υποψήφιο.

b) Ημερομηνία και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
9. 10. 1995 ( 10. 00), European Commission, Directorate
General for Telecommunications, Information Market
and Exploitation of Research, DG XII-A, avenue de
Beaulieu 9, Meeting Room 133, 5th floor, B- 1 1 60
Brussels .
11 .

12 . Κύριοι όροι που αφορούν τη χρηματοδότηση: η μελέτη
θα χρηματοδοτηθεί κατά 100 °/ο.
13 . Νομική μορφή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
κοινοπραξία: δεκτές προσφορές από μεμονωμένους υπο
ψηφίους ή κοινοπραξίες. Εάν 2 ή περισσότεροι υποψή
φιοι επιδόσουν συλλογική προσφορά, 1 από αυτούς θα
καταστεί επικεφαλής και υπεύθυνος της ομάδος.

14 . Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του υποψηφίου:
οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν πληροφορίες οικονο
μικού και τεχνικού χαρακτήρα. Οι απαιτήσεις αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα του διαγωνισμού.

1 5. Περίοδος ισχύος των προσφορών: 9 μήνες.
16 . Κριτήρια αξιολόγησης: αναφέρονται στα έγγραφα του
διαγωνισμού.

6 . 9 . 1995 .

c) Αιτήσεις για την παραλαβή των εγγράφων του διαγω
νισμού γίνονται με επιστολή ή μέσω τελεφάξ: εάν οι
αιτήσεις γίνονται μέσω τελεφάξ, θα πρέπει να επιβε
βαιώνονται με επιστολή, που θα αποστέλλεται πριν
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο
8 (b).

των

b) Διεύθυνση αποστολής των προσφορών: 6λέπε ση
μείο 1 .

Bruxelles /Brussel .

Τηλ. (32-2) 296 83 42. Τελεφάξ (32-2) 296 83 93 .

υποβολής

28 . 9 . 1995 .

17 .

18 . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 7 . 8 . 1995 .
19. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
ΥΕΕΕΚ: 7 . 8 . 1995 .

