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b ) Adres voor het indienen der voorstellen : Zie

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Directoraat-generaal GCO, Ge
meenschappelijk Centrum voor Onderzoek, ter

punt 1 .

c) Talen waarin het voorstel moet worden opgesteld:

attentie van de heer H. De Groof, TP 440, 1-21010
Ispra (VA).

Tel . (39) 332 78 50 48 . Telefax (39) 332 78 90 74 .

Eén van de talen van de Europese Unie.

7 . a) Personen die de opening der voorstellen mogen
bijwonen : GCO-personeel en vertegenwoordigers
van de inschrijvers .

2 . a ) Procedure: Openbaar.

b ) Soort van overeenkomst waarop de oproep tot het
indienen van voorstellen betrekking heeft: Er
wordt een raamovereenkomst gesloten voor leve
ringen gedurende diverse jaren.

3 . a ) Plaats van aflevering: Zie punt 1 .

b) Te leveren producten : De diensten van de Com
missie, inclusief het Instituut Teledetectietoepas
singen (IRSA) van het Gemeenschappelijk Cen
trum voor Onderzoek, wensen voorstellen te ont

vangen betreffende de levering van teledetectiege
gevens via satelliet.
De teledetectiegegevens via satelliet dienen be
trekking te hebben op een aantal werkzaamhe
den, bijvoorbeeld milieukartering en -planning,
waarnemingen op zee en in kustgebieden, moni
toring van natuurrampen en risico's, monitoring
en kartering van bodembestemming, land- en
bosbouw, hydrologie, atmosfeer- en meteorologi
sche toepassingen .
c) Hoeveelheid te leveren producten : Nog niet be
kend in dit stadium. De producten worden aan
gekocht indien en wanneer zij vereist zijn gedu
rende de looptijd van het contract.

d ) Mogelijkheden voor gedeeltelijke voorstellen : De
voorstellen kunnen 1 of diverse soort(en) produc
ten betreffen die betrekking hebben op de werk
zaamheden vermeld in punt 3 , sub b).
4 . Duur van het contract: 3 jaar.

5 . a ) Adres voor het aanvragen van de aanbestedings
stukken : Zie punt 1 .

b ) Uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen
van de aanbestedingsstukken : 25 . 4 . 1996 (aan
komsttijd van de aanvraag).
6 . a) Uiterste datum voor het indienen der voorstellen :
14 . 5 . 1996 (aankomsttijd van het voorstel).

b ) Datum en plaats van opening der voorstellen :
28 . 5 . 1996 (09.30 ), inkomgebouw, GCO I-Ispra.
8.

9 . Financiering, betalingsschema 's: Zie de aanbeste
dingsstukken.
10 .

1 1 . Evaluatie van de leveranciers: De volgende informa
tie dient als een afzonderlijke bijlage bij het voorstel
te gaan :

i) certificaat aangaande de rechtsvorm van de on
derneming ;

ii) een schriftelijke verklaring dat de onderneming
niet in staat van faillissement verkeert of een ge
lijkaardige situatie overeenkomstig de wetgeving
van het land van herkomst ;

iii) bewijs van inschrijving in de beroepsregisters
overeenkomstig de voorwaarden die gelden in
het land van herkomst ;

iv) beschrijving van de te leveren gegevens en de
kwaliteitszorgmaatregelen die de leverancier
treft.

12 . Gestanddoeningstermijn : 3 maanden vanaf de datum
van het voorstel .

13 . Gunningscriteria : Zie de aanbestedingsstukken .
14 ., 15 .

16 . Datum van publicatie van de voorinformatie in het
„Supplement op het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen": Niet verschenen .
17 . Datum

van

verzending

van

de

aankondiging:

26 . 3 . 1996 .

18 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG: 26 . 3 . 1996 .

19 . GATT: Onderhavige oproep voor voorstellen valt
onder de GA' 1 ' 1 - Overeenkomst.

