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Phare — Εξοπλισμός πληροφορικής
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προκηρυσσόμενου από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ουγγαρίας στο πλαίσιο του προγράμματος Phare
(94/C 368/09)

Ονομασία του έργου

Προμήθεια Computer (Hardware-software) στο Υπουργείο
βιομηχανίας και εμπορίου της Ουγγαρίας - H 910304
1 . Συμμετοχή και καταγωγή

Δικαίωμα συμμετοχής με ίσους όρους έχουν όλα τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Αλβανίας, της Βουλγαρίας,
της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας,
της Σλοβενίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει υποχρεωτικά να προέρχονται
από τα παραπάνω κράτη.
2. Αντικείμενο

Προμήθεια σε παρτίδες των ακόλουθων ειδών :
Unix Server με προσαρμοσμένο λογισμικό : Μονάδα επεξερ
γασίας P.C. με προσαρμοσμένο λογισμικό

Πρέπει να επισυναφθούν όλες οι πληροφορίες που είναι σχε
τικές με προμήθεια όμοιου εξοπλισμού με αυτόν που απο
τελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
3. Τεύχη δημοπράτησης
Πλήρης σειρά των τευχών δημοπράτησης στα αγγλικά
διατίθεται :

a) την Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Dr.
Jûlia Vâgô, H-1024 Budapest, Margit krt. 85, tél.
(36-1 ) 155 65 64/ 155 71 64, télécopieur (36-1 ) 175 45 93 .

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr. Gyôrgy
Fôldvâri, Vigadô, H-1051 Budapest u. 6, tél. (36-1 ) 118 54 27,
télécopieur (36-1) 118 02 57.
b) την Commission des Communautés européennes, DG I,
service opérationnel Phare, (Attention Mme M. May
(AN 88-4/47), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, téléco
pieur (32-2) 295 75 02.

Λογισμική διασύνδεση για τους PC.

4. Οι προσφορές

Εκτυπωτές laser διαφόρων μεγεθών

H οριακή ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει
ορισθεί σε 60 ημέρες μετά από τη δημοσίευση αυτής της
περίληψης προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφη
μερίδα. Εάν η ημέρα-όριο συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή,
τότε θα παραταθεί την αμέσως επόμενη Δευτέρα.

Έγχρωμος εκτυπωτής με jet μελάνης
Διαρκής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

H ικανότητα των προσφορών να ανταποκριθούν στις
τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό, θα αποτε
λέσει ένα στοιχείο πρωταρχικής σημασίας στον ίδιο βαθμό
με τη σχέση απόδοσης-τιμής. Ακόμα είναι απαραίτητο οι
προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν την ικανότητά τους σε βιομηχανικό και
εμπορικό επίπεδο καθώς και την ανταγωνιστικότητα και
την πιστότητα τους σε τεχνολογικό επίπεδο.

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν το αργότερο στις 12.00
το μεσημέρι, τοπική ώρα, στη διευθύνση :

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr. Gyôrgy
Fôldvâri, H- 1 05 1 Budapest u. 6.
Θα αποσφραγισθούν δημοσίως την τελευταία ημέρα παρα
λαβής, στις 13.00, τοπική ώρα, στην ίδια διεύθυνση.

