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Meddelelse om udbud fra Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber på vegne af Ungarn's
regering i forbindelse med PHARE-programmet
(94/C 368 /09)

Projektbetegnelse

Levering af elektronisk hardware og software til ministe

Der bør gives referencer om levering af prøveudstyr
svarende til det der udbydes ved denne meddelelse.

riet for industri og handel i Ungarn - H 910304

3 . Udbudsmateriale

1 . Deltagelse og oprindelse

Udbudsmaterialet kan fås gratis ved henvendelse til

Deltagelse er åben på lige vilkår for alle fysiske og juri
diske personer, der er hjemmenhørende i Det Europæi
ske Fællesskabs medlemsstater eller i Albanien, Bulga
rien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Den

Slovakiske Republik, Slovenien, Den Tjekkiske Republik
eller Ungarn.

Leverancer skal have oprindelse i ovennævnte stater.
2 . Vedrørende

nedenstående adresser :

a) Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att.
Dr. Julia Vågo, H-1024 Budapest, Margit krt. 85 , tlf.
(36-1 ) 155 65 64/ 155 71 64, telefax (36-1 ) 175 45 93 .
Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att. Mr.
György Földvåri, Vigado, H-1051 Budapest u. 6, tlf.
(36-1 ) 118 54 27, telefax (36-1 ) 118 02 57 .

Unix Server med Software Konfiguration

b) Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, GD
I, operational service PHARE, (Attn. Mrs . M. May
(AN 88-4/47), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
telefax (32-2) 295 75 02 .

PC arbejdsstation med Software Konfiguration

4 . Tilbud

Forbindsessoftware for PC

Den sidste dag for modtagelse af tilbud er 60 dage efter
offentliggørelsen af denne meddelelse i EF-Tidende. hvis
den falder på en lørdag eller søndag, anses den følgende
mandag som den sidste dag.

Levering og idriftsættelse af følgende :

Laser Printer
Farve Printer

Kontinuerlig strømtilførsel.

Sidste frist for levering af tilbuddene på den sidste dag er

Tilbudsgivernes evne til at opfylde de tekniske krav til
udstyret vil have størst betydning lige som forholdet
mellem ydelse og pris. Det er derfor af afgørende betyd
ning at levere dokumentation for deres industrielle og
finansielle evne og deres teknologiske kompetence og
pålidelighed.

kl . 12.00 lokal tid :

Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att. Mr.
György Földvåri, H-1051 Budapest u. 6 .

Tilbuddene vil blive åbnet offentligt på den sidste dag,
kl. 13.00 lokal tid på ovennænte adresse.

