4 . 4 . 96

[ DA ]

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 102 / 25

Data fra satellit-telemåling
Offentligt udbud
(96/C 102 / 15 )

1 . Ordregivende myndighed: Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber, Generaldirektorat FFC,
Det Fælles Forskningscenter, att. hr. H. De Groof,
TP 440 , 1-21010 Ispra (VA).

7. a ) Personer, der kan overvære åbning af bud:
FFC-personale og repræsentanter for tilbudsgi
vende organisationer.

b ) Dato og sted
28 . 5 . 1996 (9.30 ),

Tlf. ( 39) 332 78 50 48 . Telefax ( 39 ) 332 78 90 74 .

for åbning af forslag:
indgangsbygningen,
FFC

I-Ispra.

2 . a) Form : Offentligt udbud .
b ) Kontrakttype, der er genstand for indkaldelse af
forslag: Der er planlagt en rammekontrakt for
leverancer over en flerårig periode.
3 . a ) Leveringssted: Se punkt 1 .
b ) Produkter til levering: Kommissionens tjene
stegren, inklusive Instituttet for Anvendt Telemå
ling (IRSA) i Det Fælles Forskningscenter, ønsker
at modtage forslag til levering af data fra satellit
telemåling.

Data fra satellit-telemåling skal være relevante for
en række aktiviteter såsom miljøkortlægning og
-planlægning, observationer i hav- og kystre
gioner, overvågning af naturkatastrofer og -farer,
overvågning og kortlægning af arealanvendelse,
land- og skovbrug, hydrologi, atmosfæriske og
meteorologiske applikationer.
c ) Mængder af produkter til levering: Kendes ikke
på dette stadium. Produkter købes efter behov i

8.

9. Finansiering,

betalingsbetingelser:

Specificeres

i

udbudsmaterialet.
10 .

11 . Evaluering af leverandører: Følgende oplysninger
skal indeholdes som en separat del af forslaget :

i) Attest for virksomhedens retsstilling ;
ii) En skriftlig erklæring for, at virksomheden ikke
er under konkurs eller en lignende situation, i
henhold til lovgivningen i det land, hvor etable
ring er sket ;
iii) Bevis for indføring i fagregistret i henhold til de
betingelser, foreskrevet i det land, hvor etable
ring er sket ;

iv) En beskrivelse af de data, der skal fremlægges og
af metoder anvendt af leverandøren til sikring af
kvaliteten .

kontraktens løbetid .

d ) Mulighed for afgivelse af delbud: Forslag kan
afgives for en eller flere produkttyper med rela
tion til aktivitetstype nævnt i punkt 3 . b).

12 . Gyldigbedsfrist for forslag: Tre måneder fra datoen
for fremlægggelse af forslag.

13 . Kriterier for kontrakttildeling: Specificeres i udbuds
materialet.

4 . Kontraktvarighed: Tre år.
14 ., 15 .

5 . a ) Adresse for anmodning om udbudsmateriale: Se
punkt 1 .
b ) Sidste frist for modtagelse af anmodning om
udbudsmateriale:
25 . 4 . 1996
(anmodningens

16 . Dato for offentliggørelse af forhåndsmeddelelse i
»Supplement til De Europæiske Fællesskabers
Tidende«: Der er ikke offentliggjort forhåndsmedde
lelse .

ankomsttid ).

17 . Dato for afsendelse af bekendtgørelse: 26 . 3 . 1996 .
6 . a) Sidste frist for fremlægggelse af bud: 14. 5 . 1996
(forslagets ankomsttid).
b ) Adresse, hvortil forslag sendes: Se punkt 1 .

c) Sprog, på hvilke bud udfærdiges: Et af Den Euro
pæiske Unions sprog.

18 . Dato for modtagelse af bekendtgørelse hos Kontoret
for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publika
tioner: 26 . 3 . 1996 .

19 . GATT: Denne indkaldelse af forslag er omfattet af
GATT-aftalen .

