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Openbare oproep tot indiening van voorstellen voor een onderzoek met als titel „Harmonise
ring van kwaliteitsparameters voor paneuropese telecommunicatiediensten in de context van
Open Network Provision (ONP)"
(95/ C 215/09)

1 . Aanbestedende dienst: De Europese Commissie, Di
rectoraat-generaal Telecommunicatie, informatie

9 . a) Uiterste datum voor indiening van de inschrijvin
gen : 28 . 9. 1995 .

markt en exploitatie van de onderzoeksresultaten,
DG XIII/A, ter attentie van de Dienst Administratie,
BU 9-5 / 176 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049

b) Naam en adres van de dienst voor verzending van
de voorstellen : Zie punt 1 .

Bruxelles / Brussel .

Tel . ( 32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .
2 . Categorie van de dienst en beschrijving: De Commis
sie van de Europese Gemeenschappen is voornemens
een onderzoek betreffende open netwerkdiensten
(ONP) te starten. Het doel van het onderzoek is de
invloed van de liberalisering van de telecommunica
tiediensten op de kwaliteit van de dienstverlening

(„QoS") te bepalen in het licht van het behoud van
de gepaste end-to-end kwaliteitsniveaus in gekop
pelde netomgevingen . In het kader van deze doel
stelling dient het onderzoek aanbevelingen te formu
leren, gelet op de volgende aspecten : aangepaste re
gels voor regelgevende overheidsdiensten, indus
trieën, netwerkoperatoren en dienstverleners ; bepa
ling van de beste middelen ter waarborging van ge
schikte end-to-end-kwaliteitsniveaus in de Gemeen

schap ; benodigde technische en niet-technische nor
men ; aspecten verbonden met de kwaliteit van de
dienstverlening die in de koppelverbindingsovereen
komsten moeten worden geïntegreerd.
3 . Plaats van levering: Zie punt 1 .

10 . a) Personen die tot de opening van de inschrijvingen
worden toegelaten : Officiële vertegenwoordigers
van de Europese Commissie en 1 erkende verte
genwoordiger per inschrijver.
b) De opening vindt plaats op : 9 . 10 . 1995 ( 10.00) bij
de Europese Commissie, Directoraat-generaal
Telecommunicatie, informatiemarkt en exploitatie
van de onderzoeksresultaten, DB XIII-A, Beau

lieulaan 9, vergaderzaal

133 ,

5e verdieping,

B-1160 Brussel .
1.

12 . Belangrijkste financieringsvoorschriften : Het onder
zoek wordt 100 % gefinancierd.

13 . Rechtsvorm in geval van een combinatie van gegadig
den : Voorstellen kunnen zowel afzonderlijk als ge
zamenlijk worden ingediend. Als 2 of meer kandida
ten een gezamenlijke inschrijving indienen, dient 1
van hen te worden aangewezen als hoofdopdracht
nemer en verantwoordelijk vertegenwoordiger.

4 ., 5 ., 6 .

7 . Uiterste datum voor voltooiing van het werk: De
looptijd van het onderzoek bedraagt 7 maanden ; ge
durende 5 maanden zijn hiertoe deskundigen vereist.

8 . a) Naam en adres van de dienst waar de instructies
voor het onderzoek verkrijgbaar zijn : Zie punt 1 .
b) Uiterste datum voor de indiening van de aanvra
gen : 6 . 9. 1995.

c) De instructies voor het onderzoek kunnen per te
lefax ofper brief worden aangevraagd: In het ge
val van verzoeken per telefax dienen deze per
brief te worden bevestigd vóór het verstrijken van
de uiterste datum, vermeld in punt 8 , sub b).

14 . Gegevens omtrent de situatie van de gegadigde: De
gegadigde dient ter beoordeling economische en
technische gegevens te verstrekken . Deze vereisten
worden gespecificeerd in de instructie .
15 . Gestanddoeningstermijn : 9 maanden .

16 . Gunningscriteria : Zijn in het bestek opgenomen .
17 .

18 . Datum van verzending van deze aankondiging:
7 . 8 . 1995 .

19 . Datum van ontvangst door het BOPEG: 7 . 8 . 1995 .

