EL I

1.7 . 95

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. C 165/29

Ανοικτός διαγωνισμός για μελέτη με τίτλο «O αντίκτυπος της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου στις αγορές των ταχυδρομείων»
(95 /C 165 / 17)

1 . Αναθέτουσα αρχή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευ
θυνση Τηλεπικοινωνιών, Αγοράς Πληροφόρησης και
Αξιοποίησης της Έρευνας, ΓΔ ΧΙΙΙ/Α, υπόψη κ. P.
Picard, BU 9 5 / 176, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles / Brussel .

7, Προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών: H μελέτη
θα αρχίσει το 1995 . H διάρκεια θα είναι 6 μήνες.

8 , a) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την
οποία μπορεί να ζητηθούν τα έγγραφα της μελέτης:
Βλέπε σημείο 1 .

Τηλ. (32-2) 296 83 42. Φαξ (32-2) 296 83 93 .

2. Κατηγορία υπηρεσιών και περιγραφή: Σκοπός της
μελέτης είναι η υποβοήθηση της Επιτροπής στην κατα
νόηση του παρόντος και μελλοντικού αντίκτυπου της
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων
τύπων προηγμένων υπηρεσιών όπως EDI - Electronic
Data Interchange - στις αγορές του συμβατικού ταχυδρο
μείου.
H μελέτη θα εξετάσει την ανάπτυξη όλων ή τμημάτων
των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα
εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο στις δομές των συμβα
τικών ταχυδρομείων και το δυναμικό για νέες ταχυδρο
μικές υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια, η μελέτη θα αποτελέσει το σημείο ανα
φοράς το οποίο θα βοηθήσει μεσοπρόθεσμα το έργο της
Επιτροπής προτείνοντας μέτρα για την υλοποίηση ενός
ευρωπαϊκού ταχυδρομικού πλαισίου με αντίκτυπο,
μεταξν άλλων, στο επίπεδο των προσφερόμενων Kat
νέων υπηρεσιών, την ποιότητα των υπηρεσιών, την
απαιτούμενη τεχνολογική τυποποίηση και την προ
ώθηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν περιλαμβάνουν,
κυρίως, έρευνα η οποία θα πρέπει να γίνει ώστε :

— η μελέτη να αναγνωρίσει τις βασικές τεχνολογίες
τόσο σημερινές όσο και μελλοντικές, η πιθανή απώ
λεια φόρτοι) o οποίος προς το παρόν φέρεται από τις
δημόσιες επιχειρήσεις στην ΕΕ θα πρέπει να προ
βλεφθεί και να δοθούν πεδία αβεβαιότητας,
— να εξεταστεί το δυναμικό υβριδικών συστημάτων
ταχυδρομείόυ να εμποδίσουν αυτή την πιθανή απώ
λεια φόρτου και να αντικαταστήσουν τη χρήση των
υφισταμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών,
— η μελέτη να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο των
συστημάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης μηνυμάτων
στα σημερινά προϊόντα (προσφορά) και σε διάφο
ρους τομείς πελατείας (ζήτηση).

3 . Τόπος παράδοσης: Βλέπε σημείο 1 .
4 ., 5 ., 6 .

b) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 . 7 . 1995 .
c) Οι αιτήσεις για τα έγγραφα θα πρέπει να γίνουν με
φαξ ή επιστολή: Εφόσον οι αιτήσεις αποσταλούν με
φαξ, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με επιστολή η
οποία θα πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 8. 6).
9, a) Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12. 8. 1995.

b) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας προς την
οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές: Βλέπε
σημείο 1 .
10 . a) Άτομα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την απο
σφράγιση των προσφορών: Επίσημοι εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 1 επίσημος εκπρόσωπος
κάθε υποψηφίου.

b) Ημερομηνία
αποσφράγισης
των προσφορών:
24. 8. 1995 ( 10. 00). H διεύθυνση θα κοινοποιηθεί
στους ενδιαφερόμενους την εβδομάδα που έπεται της
λήξης της προθεσμίας.
11 .

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: H μελέτη θα χρηματοδο
τηθεί κατά 100 °/ο.

13 . Νομική μορφή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
ομάδα εργοληπτών: Οι προτάσεις μπορεί να υποβληθούν
μεμονωμένα ή από κοινού. Εφόσον 2 ή περισσότεροι
υποψήφιοι υποβάλουν κοινή προσφορά, o ένας θα
πρέπει να οριστεί υπεύθυνος εντολοδόχος.
14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του υποψηφίου:
O υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει τεχνικές και οικο
νομικές πληροφορίες που να επιτρέπουν την αξιολόγησή
του, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.
15 . Ισχύς της προσφοράς: 12 μήνες.

16. Κριτήρια αξιολόγησης: Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
17 .

18 . Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωνσης: 21 . 6. 1995 .
19. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπη
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων: 21 . 6. 1995.

