Nr. C 200 / 44

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

4 . 8 . 95

— duiker van prefab-platen :

De werken bestaan hoofdzakelijk uit :

3 mm x 2,40 m x 11,27 m,

— verbreding van het bestaande wegdek tot vier rijba
— verkeerspalen : 13 stuks .

nen ,

— versteviging van de bestaande weg,

4 . Aanbestedingsdossier

— versteviging van de bermen,

Het volledige aanbestedingsdossier kan vanaf 1 . 8 . 1995
worden verkregen bij de „National Administration of

— verwijding van de bestaande duikers,

Roads" Boulevard Dinicu Golescu 38 , Ministerie van
Vervoer, RO-77113 Boekarest, telefax (401 ) 312 09 84,

— verbetering van aansluitingen,

tegen overlegging van een bewijs van betaling van

— verbeterde afvoer door de aanleg van goede bermd
warsgeulen.

De werken omvatten voornamelijk de volgende hoeveel

200 USD ten name van de National Administration of

Roads, of een gelijkwaardig bedrag in Lei voor de Roe
meense aannemers .

heden :

5 . Inschrijvingen

— asfaltbeton van 4 cm dik : 23 000 m2 ,

Inschrijvingen, vergezeld van een aanbestedingswaarborg
luidende in ecu van ten minste 2 % van de aannemings

— mengsel met grote dichtheid : 6 370 t,

prijs minus belastingen (btw) dienen uiterlijk op
19.9 . 1995 om 15.00 uur plaatselijke tijd te zijn binnen
gekomen bij de National Administration of Roads.

— steenslagbindmiddel : 2 300 t,
— ballast : 4 000 m 3,

De aanbestedingen zullen in het openbaar worden ge
opend op 20. 9. 1995 om 10.00 uur plaatselijke tijd, in de

— gestabiliseerde ballast : 3 200 m3,

kantoren van de „ National Administration of Roads".

Opleidingen voor journalisten

Openbare procedure
(95 /C 200/ 28)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal X, „Audiovisuele sector, voorlich

ting, communicatie en cultuur", eenheid „Dienst ter
ondersteuning van de media" (X.B.l ), de heer Lind
say Armstrong, T-120, 9/ 52, rue de la Loi/Wetstraat
200 , B-1049 Bruxelles /Brussel .

Tel. (32-2) 296 1 1 66. Telefax (32 2) 296 26 95.
2 . Categorie en beschrijving van de dienst: De Europese

tor. Hij /zij dient(dienen) in staat te zijn op maat ge
maakte opleidingsprogramma's samen te stellen, af
hankelijk van de precieze aanvragen die de centrale
diensten, de voorlichtingsbureaus in de Lid-Staten en
de delegaties van de Europese Commissie in derde
landen hem/hun zullen voorleggen. De bekwaam
heid de bijeenkomsten te organiseren op een ge
schikte plaats buiten de instellingen, alsmede het ver
mogen een groot aantal werktalen te gebruiken, zijn
van groot belang. De dienstverlening is afhankelijk
van de behoeften .

Commissie wenst één of meer overeenkomsten af te

sluiten voor de organisatie van opleidingsbijeenkom
sten, speciaal ontworpen voor de media en betrek

king hebbend op Europese vraagstukken, alsmede
onderwerpen van algemeen belang voor de persin
dustrie en hen die in deze sector werkzaam zijn . De

door de Commissie gezochte opdrachtnemer(s)
dient/dienen in staat te zijn een breed geschakeerde
groep docenten, opleiders en deskundigen te mobili
seren die niet afkomstig zijn van de Europese instel
lingen en met ervaring die is opgedaan in de perssec

Categorie van de dienst : 27 .
Aanbesteding nr. PO/95-72 /B1 .

3 . Plaats van uitvoering: De bijeenkomsten zullen voor
namelijk plaatsvinden in ruimten van de opdrachtne
mer .
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4 . a), b), c)

5 . De opdracht betreft een enkele, ondeelbare partij .

13 . Combinaties van leveranciers zijn toegestaan, mits
één enkele onderneming de verantwoordelijkheid
voor het contract op zich neemt.

14. Selectiecriteria : De selectie vindt plaats op basis van

6 . a), b)

beroeps- en technische bekwaamheid, economische
en financiële draagkracht. De kandidaten dienen de
volgende stukken te verstrekken :

7 . Duur van de opdracht: Contract voor 3 jaar, te ver
lengen voor een periode van twee jaar.

— kopie van de statuten, inclusief een lijst van de
leden van de bestuursorganen,

8 . a) Naam en adres waar men het bestek kan aanvra
gen : Europese Commissie, Directoraat-generaal
X, „Audiovisuele sector, voorlichting, communi

— kopie van de winst- en verliesrekeningen van de
laatste twee jaar,

catie en cultuur", eenheid „Dienst ter ondersteu

ning van de media" (X.B.l ), de heer Lindsay
Armstrong, T-220 9/52, rue de la Loi/Wetstraat
200 , B-1049 Bruxelles /Brussel,
296 1 1 66, telefax (32-2) 296 26 95 .
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tel.

— beschrijving van de administratieve en logistieke
ondersteuning,

(32-2)

— beschrijving van de inzetbare menselijke hulp
bronnen,

b) Uiterste datum voor de indiening van de aanvra
gen : 12 . 9 . 1995 .

— beschrijving van de ontvangstcapaciteiten voor
het onderwijs ,

c)

— lijst van docenten, onder vermelding van hun op
leiding en referenties,

9 . a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrij
vmgen : 19 . 9. 1995 .

b) Adres voor verzending van de inschrijvingen : Eu
ropese Commissie, Directoraat-generaal X, „Au
diovisuele sector, voorlichting, communicatie en
cultuur", eenheid „Dienst ter ondersteuning van
de media" (X.B.l ), de heer Lindsay Armstrong,

— lijst van referenties van opleidingsacties die men
in de laatste drie jaar heeft uitgevoerd .
15 . Gestanddoeningstermijn : 6 maanden, vanaf de uiter
ste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen,
vermeld in punt 9 , sub a).

T-120 9 / 52 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles / Brussel .

16 . Gunningscriteria : De Commissie zal de uit econo

misch oogpunt voordeligste inschrijving selecteren,
gelet op de volgende criteria :

Op de envelop dient men te vermelden „Appel
d'offres n° PO/95-72 /B1 ; séminaires de forma

— kwaliteit van de referenties en de ervaring op het
gebied van onderwijs, in het bijzonder op het
specifieke terrein van internationale opleiding tot

tion pour journalistes".

c) Taal waarin de inschrijving moet zijn gesteld: Eén
van de elf officiële talen van de Europese Ge
meenschap.

journalist,

— mate van bekendheid in de perssector,

10. a) Personen die de opening van de inschrijvingen

— bekwaamheid van het docentencorps,

mogen bijwonen : Ambtenaren van de Europese
Commissie .

b)
11 .

— prijs .
17 .

18 . Datum van verzending van de aankondiging:
24 . 7 . 1995 .

12 . Betalingsvoorwaarden : Na indiening van facturen, na
uitvoering van de specifieke opleidingsbijeenkomsten
en levering van bewijsstukken.

19. Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 24 . 7 . 1995 .

