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Verzoek om reacties van belangstellenden voor de opstelling van een lijst van gespecialiseerde
consultants/adviesbureaus op het gebied van vervoer
(94 /C 57 / 07)

Directoraat-generaal Vervoer (DG VII) van de Commis
sie van de Europese Gemeenschappen is belast met de
totstandbrenging en ontwikkeling van het gemeenschap
pelijk vervoerbeleid. Als gevolg daarvan moet het op alle
gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen analysen en
studies uitvoeren met betrekking tot de volgende ver
voerswijzen : wegvervoer, vervoer per spoor, gecombi
neerd rail-wegvervoer, luchtvervoer, vervoer over zee,

meenschap, de Midden- en Oosteuropese landen, de
landen van de voormalige USSR, de Verenigde Sta
ten en overige landen,
— de in het verleden reeds voor de Europese Gemeen
schappen uitgevoerde studies of deskundigenrappor
tages ,

— een indicatief overzicht van de totale kosten in ecu

binnenvaart, stadsvervoer en multimodaal vervoer.

(waarde 1994) per persoon per maand naar gelang
van het verantwoordelijkheidsniveau (projectleider,

In het kader van zijn verschillende taken is DG VII
voornemens studieopdrachten op basis van een niet
openbare aanbesteding te verlenen . Om sneller en doel
treffender te kunnen inspelen op de toenemende behoef
ten die zijn werkzaamheden meebrengen, wenst Directo
raat-generaal VII een lijst op te stellen van consultants/
adviesbureaus die zijn gespecialiseerd op de volgende ge

hoger personeel , middenkader),

bieden :
— vervoerseconomie ,

— vervoersstatistiek,

— vervoersengineering,
— vervoerstechniek,

— veiligheid,

— fiscale aspecten,
— juridische aspecten,
— sociaal-economische evaluatie,

— cartografie,
— infrastructuur,

— financiering van infrastructuurwerken,
— milieu-effecten,

— gemeenschappelijk vervoer,
— verkeerssturing en -controle,

— wanneer de kandidaat een rechtspersoon is, de na

men en functie/deskundigheid van het leidinggevend
personeel ,

— wanneer de kandidaat een natuurlijk persoon is, een
curriculum vitae met een gedetailleerde beschrijving
van zijn activiteiten .

Belangstellenden wordt verzocht hun kandidatuur uiter

lijk 30 dagen na publikatie van deze aankondiging per
aangetekende brief aan het volgende adres te verzenden :
— Commissie van de Europese Gemeenschappen, Di
rectoraat-generaal Vervoer, de heer Jean-Arnold Vi
nois, bureau 7/35 , Beaulieulaan 33 , B-1160 Brussel,
tel . (32-2) 296 84 61 , telefax (32-2) 296 83 57 .

De stukken moeten in een dubbele enveloppe worden
toegezonden. Beide enveloppen dienen te worden geslo
ten ; de binnenenveloppe dient de volgende vermelding te
dragen :

„Verzoek om reacties van belangstellenden - DG VIL
Reactie van (naam van de kandidaat). Mag niet worden
geopend door de interne postdienst".
Het poststempel geldt als bewijs .

De stukken dienen in twee exemplaren te worden toege
zonden .

Op basis van de inschrijvingen die aan de voorwaarden

— logistiek,

voldoen, stelt de Commissie per specialisatie een lijst op

— toepassing van telematicasystemen op vervoer.

van de belangstellende consultants/adviesbureaus. Deze
kunnen dan naar gelang van de behoeften van het Direc
toraat-generaal Vervoer worden opgeroepen om zich in
te schrijven bij niet-openbare aanbestedingen.

Belangstellenden wordt verzocht te reageren, met ver
plichte vermelding van de volgende gegevens :
— hun specialisatie(s), met vermelding van de desbetref
fende tak van vervoer,

Dit verzoek om reacties van belangstellenden houdt op
geen enkele wijze een contractuele verbintenis in van de

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegenover

— vorige activiteiten van de belangstellenden in de ge
kozen specialisatie,

de reagerende kandidaten.

— de landen waarin zij relevante werkzaamheden heb
ben uitgevoerd, met een onderscheid tussen : de Ge

ervan in het Publikatieblad .

De lijst geldt voor drie jaar met ingang van de publikatie

