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Τα έργα συνίστανται κυρίως στα ακόλουθα :
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— γέφυρα από προεντεταμένο σκυρόδεμα : 3 mm x 2,40 m
x 11,27 m,

— κατασκευή 4 λωρίδων οδοστρώματος,

— κάθετη σήμανση : 13 τεμάχια.

— ενίσχυση της υπάρχουσας οδού,

4. Έγγραφα διαγωνισμού
— ενίσχυση των αποβάθρων,

Τα έγγραφα διαγωνισμού διατίθενται, από την 1.8.1995,
στην National Administration of Roads, blvd. Dinicu Golescu

— διαπλάτυνση της υπάρχουσας γέφυρας,

38 , Ministry of Transport, RO-77113 Bucharest, télécopieur
— βελτίωση των διασταυρώσεων,
— βελτίωση του αποχετευτικού συστήματος μέσω κατα
σκευής καθέτων αποχετευτικών αγωγών στο κεντρικό
δίκτυο .

(401 ) 312 09 84, βάσει παρουσίασης εγγράφου το οποίο να
βεβαιώνει την καταβολή μη επιστρεφόμενου ποσού ύψους
200 US$, στο όνομα της «National Administration of Roads »
ή αντίστοιχου ποσού σε Lei για τους ρουμάνους υποψη
φίους.

Τα κυριότερα μεγέθη είναι τα ακόλουθα :

5 . Προσφορές

— ασφαλτικά υλικά 4 cm πάχους : 23 000 m2,

Όλες οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση
υποβολής (τραπεζική εγγύηση ελάχιστου ποσού ίσου με το
2°/ο της αξίας της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου του
ΦΠΑ), και να κατατεθούν, το αργότερο έως τις 19. 9. 1995
(3.00) τοπική ώρα, στην « National Administration of Roads ».

— συμπαγές μίγμα : 6 370 1,
— συνδετικό υλικό για αμμοχάλικο : 2 300 1,

— στρώση θεμελίων : 4 000 m3,

H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον κοινού,
στις 20. 9. 1995, 10.00 τοπική ώρα, στα γραφεία της

— βασική σταθεροποιητική στρώση : 3 200 m3,

« National Administration of Roads ».

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για δημοσιογράφους
Ανοικτή διαδικασία
(95/C 200/28)

1 . Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευ
θυνση X, Πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά
θέματα, μονάδα « Service appui aux médias» (X.B.l ), Mr
Lindsay Armstrong, T- 1 20, 9/52, rue de la Loi/Wetstraat
200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel.

Τηλ. (32-2) 296 1 1 66. Τελεφάξ (32 2) 296 26 95.

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: H Επιτροπή επι
θυμεί να συνάψει μία ή περισσότερες συμβάσεις με
διοργανωτές εκπαιδευτικών σεμιναρών, ειδικά σχεδια
σμένων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θα
πραγματεύονται ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και θέματα
κοινού ενδιαφέροντος για τον τομέα τύπου και το δημο
σιογραφικό επάγγελμα. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα
πρέπει να είναι ικανοί να διαθέσουν ένα μεγάλο αριθμό

εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων, που δεν ανήκουν
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διαθέτοντες δημοσιο
γραφική πείρα. Τα εν λόγω άτομα θα πρέπει να
δύνανται να εκπονήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κατάλληλο για τον εν λόγω σκοπό, βάσει των συγκεκρι
μένων απαιτήσεων που τους τίθενται από τις κεντρικές
υπηρεσίες, τις αντιπροσωπείες στα κράτη μέλη και τις
αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Σημα
ντική κρίνεται η ικανότητα διοργάνωσης σεμιναρίων σε
κατάλληλο περιβάλλον εκτός των κοινοτικών οργάνων,
καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης μεγάλου
αριθμού γλωσσών. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν επί
παραγγελία βάσει των αναγκών.
Κατηγορία υπηρεσιών : 27.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΡΟ/95-72/Β1 .
3 . Τόπος εκτέλεσης: τα εν λόγω σεμινάρια θα λάβουν
χώρα στις εγκαταστάσεις του παρέχοντα υπηρεσίες.
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4, a), b), c)

5. H σύμβαση αποτελεί αντικείμενο αδιαίρετου μέρους.

6, a), b)
7. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης: σύμβαση 3 ετών, ανανε
ώσιμη για περίοδο 2 ετών.
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13 . Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών από κοινοπραξίες
υπό τον όρο ότι μια επιχείρηση θα καταστεί υπεύθυνη
για τη σύμβαση.
14. Κριτήρια επιλογής: επιλογή με βάση την επαγγελματική,
χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα. O υποψή
φιος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία :
— καταστατικό, με συνημμένο κατάλογο των διευθυ
ντικών στελεχών της επιχείρησης,

8 , a) Επωνυμία και διεόΰννση υπηρεσίας από την οποία
διατίθενται τα έγγραφα διαγωνισμού: Commission
européenne, direction générale X « Information, com
munication, culture, audiovisuel », unité «Service appui

— αντίγραφο αποτελεσμάτων χρήσης των τελευταίων 2
ετών,

aux médias» (X.B.l ), Mr Lindsay Armstrong, T-220

— περιγραφή διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας,

9/ 52, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/

Brussel, tél. (32-2) 296 1 1 66, télécopieur (32-2)

— περιγραφή διαθέσιμου προσωπικού,

296 26 95 .

— δήλωση του αριθμού δυνατής συμμετοχής στο πρό
γραμμα κατάρτισης,

b) Προθεσμία αποστολής αίτησης για την απόκτηση των
εγγράφων: 12. 9. 1995 .

— περιγραφή των εκπαιδευτών, της μόρφωσής τους και
των συστάσεών τους,

c)

— αναφορά σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες που έχουν
παρασχεθεί κατά τα 3 τελευταία έτη.

9, a) Προθεσμία ληψης των προσφορών: 19. 9. 1995 .

b) Διέυθννση παράδοσης των προσφορών: Commission
européenne, direction générale X «Information, com
munication, culture, audiovisuel», unité « Service appui
aux médias» (X.B.l), Mr Lindsay Armstrong, T-120
9/52 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel .

O φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Appel
d'offres nr. ΡΟ/95-72/Β1 ; séminaires de formation pour

15 . Ισχύς των προσφορών: 6 μήνες από τη λήξη της προθε
σμίας λήψης των προσφορών όπως αναφέρεται στο
σημείο 9, a).
16. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: η σύμβαση θα ανα
τεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

journalistes».

— ποιότητα των συστάσεων και της εμπειρίας στον
εκπαιδευτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη διεθνή
δημοσιογραφική κατάρτιση,

c) Γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προ
σφορές: μία από τις 1 1 επίσημες γλώσσες της Κοινό

— βαθμός πρόσβασης σε δημοσιογραφικό περιβάλλον,

τητας.

— ικανότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού,

10. a) Άτομα που δικαιούνται να παραστούν κατά την απο
σφράγιση των προσφορών: υπάλληλοι της Ευρω
παϊκής Επιτροπής.
b)

— τιμή.
17 .

11 .

18 . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 24. 7. 1995 .

12 . Οροι πληρωμωv: με την υποβολή τιμολογίου, κατόπιν
εκτέλεσης ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προ
σκόμισης αποδεικτικού.

19. Ημερομηνία λήψης της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
24 . 7 . 1995 .

