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Oproep tot indiening van inschrijvingen voor de uitvoering van een studie met betrekking tot de
nomenclatuur van biotopen/ecosystemen
Openbare procedure — XI/B4/ 1093
(94 /C 239 / 07)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Gemeenschap, Di
rectoraat-generaal Milieuzaken, nucleaire veiligheid
en civiele bescherming, vertegenwoordigd door de
Directeur-generaal van DG XI, Wetstraat 200 ,
B-1049 Brussel .

2. Beschrijving van het onderzoek : In het kader van de
pogingen van de Gemeenschap een bijdrage te leve
ren aan het behoud van de biologische verscheiden
heid op mondiaal niveau , in het bijzonder ter onder
steuning van de tenuitvoerlegging van de Conventie
inzake biologische verscheidenheid, overweegt de
Europese Commissie een onderzoekscontract af te
sluiten voor de aanpassing en uitbreiding van de ha
bitattypologie voor CORINE-Biotopen op wereld
schaal .

b) Uiterste datum voor de aanvraag van de uitnodi
ging tot inschrijving: Binnen 37 kalenderdagen na
de datum van verzending van de aankondiging.
6 . Indiening van inschrijvingen : Europese Commissie,
ter attentie van de heer J. J. Groenendaal, DG XI/
Eenheid 3 - Financiën en contracten, BU5 3 / 170 ,
Wetstraat 200 , B-1049 Brussel .

7 . Rechtsvorm ingeval van een combinatie van dienst
verleners : Men kan inschrijvingen afzonderlijk dan
wel gezamenlijk indienen . Indien 2 of meer gegadig
den een gezamenlijke inschrijving indienen, dient 1
van hen op te treden als hoofdcontractant en verant
woordelijk agent.
8 . Minimumvereisten :

In het bijzonder dient het onderzoek te omvatten :

De inschrijvers dienen te verstrekken :

1 . Opstelling van een algemene schets voor de aan
passing van de CORINE-Biotopentypologie, zo
als vervat in het CORINE-Biotopenhandboek,
dataspecificaties, deel 2 (Habitats van de Euro
pese Gemeenschap) op wereldschaal, conform de
werkwijze, zoals aangegeven in de Classificatie

— een kopie van een certificaat waaruit blijkt dat zij
zijn ingeschreven in het nationale handels - of be
roepsregister of een gelijkwaardig register con
form de geldende nationale wetgeving ;

van Palearctische Habitats (T-PVS (94)1 ) van de
Raad van Europa.

2 . Toepassing van dit ontwerp op bepaalde regio's ,
vooral Zuid-Amerika .

3 . Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen :
Binnen 52 kalenderdagen na de datum van verzen

ding van de aankondiging naar het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen .
4. Duur: 18 maanden na de datum van ondertekening
van het contract.

5 . a) Adres voor het aanvragen van de uitnodigingen
tot inschrijving: De heer J. J. Groenendaal,
DGXI/ 3 , BU5 3 / 178 , Wetstraat 200 , B-1049

Brussel, telefax (02) 299 10 69 .

Elk verzoek dient voorzien te zijn van de vol
gende referentie : XI/ B4 / 1093 .

— balansen en verklaringen inzake inkomsten/uit
gaven van de onderneming, indien er een publi
katieplicht voor balansen bestaat conform het
vennootschapsrecht in het land van vestiging van
de kandidaat ;

— opleidings- en beroepskwalificaties van de kandi
daat en/of zulke van het leidend personeel van
de onderneming en, in het bijzonder, van dege
nen die belast zijn met de uitvoering van de
werkzaamheden .

9 . Gestanddoeningstermijn : 6 maanden vanaf de boven
vermelde uiterste datum .

10 . Gunningscriteria : De criteria voor de beoordeling
van de inschrijvingen worden vermeld in de uitnodi
ging tot inschrijving.

11 . Datum

van

verzending

van

de aankondiging:

12 . 8 . 1994 .

12 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 17 . 8 . 1994 .

