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Phare — Computeruitrusting
Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen
namens de regering van Hongarije in het kader van het Phare-programma
(94/C 368 /09)

Benaming van het project

Levering van hardware en software voor computers aan
het Ministerie van Industrie en Handel van Hongarije HU 910304

Er moeten referenties worden overgelegd van eerdere
dergelijke leveringen van uitrusting voor genoemde soort
typegoedkeuringsproeven zoals in dit bericht zijn ge
noemd .

1 . Deelname en oorsprong

3 . Aanbestedingsdossier

Deelname staat onder gelijke voorwaarden open voor
alle natuurlijke en rechtspersonen van de Lid-Staten van
de Europese Gemeenschappen en van Albanië, Bulgarije,
Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roeme
nië, Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Tsjechische
Republiek.

Het volledige aanbestedingsdossier kan kosteloos wor
den verkregen bij :

De aangeboden leveringen dienen uit de bovengenoemde
landen van oorsprong te zijn.
2 . Betreft

De offerte omvat de leveringen van de volgende items :
Unix Server met software configuratie,

a) Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Dr.
Julia Vagó, H-1024 Budapest, Margit krt. 85 , tel.
(36-1 ) 155 65 64/ 155 71 64, telefax (36-1 ) 175 45 93 ;
Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr.
György Földvari, Vigadó, H-1051 Budapest u. 6, tel.
(36-1 ) 118 54 27, telefax (36-1 ) 118 02 57 ;
b) Commissie van de Europese Gemeenschppen, t.a.v.
mevrouw M. May, Wetstraat 200 (AN 88-4/47),
B-1049 Brussel, telefax (32-2) 295 75 02 .

PC work stations met software configuratie,

4. De inschrijvingen

interconnectie software voor PC's,

De inschrijvingen dienen uiterlijk 60 dagen na de datum
waarop het bericht in het Publikatieblad is bekendge
maakt, te zijn ontvangen . Indien dit op een zaterdag of
zondag zou vallen dan wordt de daaropvolgende maan
dag als sluitingsdatum genomen.

laserprinters van verschillende voluties,
kleuren inkjet printer,
ononderbroken stroomvoorziening.

De capaciteit van de aanbesteders om aan de technische
vereisten voor dit soort uitrusting te voldoen, alsmede de
verhouding tussen prijs en prestatie, zullen van groot be
lang zijn. Het is derhalve beslist noodzakelijk bewijsstuk
ken over te leggen van de industriële en de financiële
capaciteit van de aanbesteders alsmede van hun techno
logische competentie en betrouwbaarheid.

Zij dienen uiterlijk om 12.00 uur 's middags, plaatselijke
tijd, te zijn binnengekomen bij :

Ministry of Industry and Trade, Phare PIU, att. Mr.
György Földvari, H-1051 Budapest u. 6 .
Zij worden in het openbaar geopend om 13.00 uur,
plaatselijke tijd, op hetzelfde adres .

