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Anbudsinfordran för en undersökning kallad "Harmonisering av kvalitetsparametrar för tillhan
dahållande av paneuropeiska telekommunikationstjänster inom området tillgång till öppna nät
verk (ONP, open network provision)"
(95 /C 215 /09)

1 . Upphandlande myndighet:

Europeiska kommis
sionen, Generaldirektoratet för telekommunikation,

9 . a) Sista dag för inlämning av anbud: 28 . 9 . 1995 .

informationsteknologi och innovation, GD XIII/A,

b) Namn och adress på den enhet till vilken försla
gen skall skickas : Se punkt 1 .

Administrationssektorn , BU 9, 5 / 176, rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B- 1049 Bruxelles /Brussel .

Tel . (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .
2 . Tjänstekategori och beskrivning: Europeiska gemen

skapens kommission vill genomföra en undersökning

10 . a) Personer som har rätt att närvara vid anbudsöpp
ningen : Befullmäktigade representanter för Euro
peiska kommissionen och ett av varje anbudsgi
vare godkänt ombud.

b) Öppningen

inom området för ONP. Målet med denna under

sökning är att utvärdera effekten av avregleringen av
telekommunikation på frågor om tjänstekvalitet
(QoS , quality of service), där vikten läggs vid beho
vet av att upprätthålla genomgående QoS-nivåer i
uppkopplade miljöer. För att uppnå detta mål skall
undersökningen ge rekommendationer med hänsyn
till följande aspekter : lämpliga regler för reglerande
myndigheter, industriorgan, nätverksanvändare och
tjänsteproducenter ; framtagande av de bästa tillväga
gångssätten att uppnå tillräckliga genomgående
QoS-nivåer i gemenskapen ; tekniska och icke-tek
niska standarder som kan komma att behövas ; och

QoS-frågor som skall ingå i uppkopplingsavtalen .
3 . Leveransplats: Se punkt 1 .
4 ., 5 ., 6 .

äga

rum

den:

11 .

12 . Huvudsakliga finansieringsvillkor: Undersökningen
kommer att erhålla finansiering till 100 % .
13 . Juridisk form vid gruppanbud: Förslag kan lämnas in
individuellt eller gemensamt. Om två eller fler sö
kande lämnar in ett gemensamt anbud, skall en vara
utsedd projektledare för kontraktet och ansvarigt
ombud .

14 . Upplysningar angående sökandens egen ställning: Sö
kanden skall tillhandahålla ekonomisk och teknisk

information för bedömning. Dessa villkor anges i
förfrågningsunderlaget.

der 5 månader.

b) Sista dag för att göra sådana beställningar:

att

avenue de Beaulieu 9 , sammanträdesrum 133 , 5:e
våningen, B- 1160 Bryssel .

7 . Tidsfrist för genomförande av arbete: Varaktighet i 7
månader med en uppskattad insats på expertnivå un

8 . a) Namn och adress på den enhet från vilken för
frågningsunderlaget till undersökningen kan be
ställas: Se punkt 1 .

kommer

9 . 10 . 1995 ( 10 . 00) på Europeiska kommissionen,
Generaldirektoratet för telekommunikation, in
formationsteknologi och innovation, GD XII-A,

15 . Giltighetstid: 9 månader.

16. Urvalskriterier: Ingår i förfrågningsunderlaget.
17 .

6.9 . 1995 .

18 . Dag för avsändande av detta meddelande: 7 . 8 . 1 995 .
c) Beställningar av förfrågningsunderlag kan göras
per telefax eller brev: Om beställningar görs via
telefax skall de bekräftas av ett brev avsänt före

slutdatumet som anges i punkt 8 (b).

19 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
7 . 8 . 1995 .

