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Huvudsakliga arbeten är följande :

4 . 8 . 95

— Prefabricerad vägtrumma : 3 mm x 2,40 m x
11,27 m,

— Utbyggnad till fyra körbanor.

— Skyltar : 13 stycken.

— Förstärkning av den befintliga vägen.
4 . Förfrågningsunderlag

— Förstärkning av vägren.

Förfrågningsunderlag kan erhållas

— Utbyggnad av den befintliga vägtrumman.

från och med

1 . 8 . 1995 från "National Administration of Roads",

— Förbättring av korsningar.
— Förbättring av dränering genom tvärgående dräne
ringsledningar vid vägrenen.

Arbetena är av följande volymer :

blvd. Dinicu Golescu 38 , Transportministeriet,
RO-77113 Bukarest, telefax (401 ) 312 09 84, mot kvitto
på betalning av ett icke återbetalningsbart belopp på
200 US$ till "National Administration of Roads" eller på
motsvarande belopp i lei för rumänska kontraktörer.
5 . Anbud

— Asfaltsbetong, 4 cm tjock : 23 000 m2,

Samtliga anbud bifogade av en anbudsgaranti (bankga
ranti på minst 2 % av priset i kontraktet exklusive moms)

— Tät beläggning : 6 370 t.

skall lämnas in senast 19.9.1995 (3.00), lokal tid till

— Grusbindemedel : 2 300 t.

"National Administration of Roads".

— Ballast : 4 000 m3,

Anbuden kommer att öppnas vid offentligt sammanträde

— Stabiliseringsballast : 3 200 m3,

of Roads" kontor.

20. 9 . 1995 ( 10.00) lokal tid, i "National Administration

Utbildningsseminarier för journalister

Öppet förfarande
(95/ C 200/28)

1 . Upphandlande myndighet:

Europeiska

kommis

sionen, Gemneraldirektorat X för information, kom

munikation och kultur, enhet "Service appui aux
médias" (X.B.1 ), Mr Lindsay Armstrong, T-120,
9/ 52, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1049 Bruxel
les / Brussel .

Tel. (32-2) 296 11 66 . Telefax (32 2) 296 26 95 .

och som har journalistisk erfarenhet. De skall vara
kapabla att utforma måttbeställda utbildningspro
gram, utifrån de punktliga förfrågningar som fram
ställs till dem från centrala kontor, representationsbyråer i medlemsstaterna och i Europeiska kommis
sionens delegationer i tredje land. Förmågan att or
ganisera seminarier i en anpassad miljö utanför insti
tutionerna, samt möjligheten att använda ett stort
antal arbetsspråk, kommer att ha väsentlig betydelse.
Tjänsterna kommer att beställas utifrån behov.

Tjänstekategori : 27.
2 . Tjänstekategori och beskrivning: Kommissionen öns
kar teckna ett eller flera kontrakt med organisatörer
av utbildningsseminarier, särskilt utformade för me
dia och som behandlar europafrågor, samt ämnen av
gemensamt intresse för industrin och journalistyrken.
De av kommissionen eftersökta kontraktörerna skall
vara i stånd att tillhandahålla ett stort antal utbildare

och experter, som inte tillhör europeiska institutioner

Upphandling nr. PO/95-72/B1 .

3 . Plats för utförande: Dessa seminarier kommer hu

vudsakligen att äga rum i kontraktörens lokaler.
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4. a), b), c)

5 . Kontraktet utgör en odelbar del.
6 . a), b)

Nr C 200/45

13 . Grupper av leverantörer tillåts under förutsättning
att ett enda företag är kontraktsansvarigt.

14 . Urvalskriterier: Uttagning kommer att ske utifrån
yrkesmässig, ekonomisk, finansiell och teknisk för
måga. Sökande skall inlämna följande upplysningar :

7 . Kontraktets varaktighet: Kontrakt på tre år, förlängningsbart för en period av två år.

— bolagsordning, bifogad av förteckning över sty

8 . a) Namn och adress varifrån förfrågningsunderlaget
kan beställas: Europeiska kommissionen, Gene

— kopia på reslutaträkning under de senaste två

relsemedlemmar,
åren,

raldirektorat X för information, kommunikation

och kultur, enhet "Service appui aux médias"
(X.B.1 ), Mr Lindsay Armstrong, T-220 9/ 52 , rue

— beskrivning av administrativt stöd och logistiks

de la Loi/Wetstraat 200, B- 1049 Bruxelles/Brus

— beskrivning av disponibel personal,

töd,

sel, tel. (32-2) 296 1 1 66, telefax (32-2) 296 26 95 .
b) Sista dag för beställning: 12 . 9 . 1995 .

— beskrivning av möjlighet till utbildningsmottag
ning,

c)

— förteckning över utbildare, deras utbildning och
referenser,

9 . a) Sista dag för mottagande av anbud: 19 . 9 . 1995 .

— förteckning över referenser till utbildningsåtgär
der som genomförts de senaste tre åren .

b) Adress till vilken de skall inlämnas : Europeiska
kommissionen, Generaldirektorat X för informa
tion, kommunikation och kultur, enhet "Service
appui aux médias" (X.B.1 ), Mr Lindsay Arm
strong, T- 120 9/ 52, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B- 1049 Bruxelles / Brussel.

Kuvertet skall märkas "Appel d'offres
nr. PO/95-72 /B1 ; séminaires de formation pour

15 . Anbudets giltighet: Sex månader från och med sista
dag för mottagande av anbud, angiven i punkt 9. a).
16 . Kontraktets tilldelningskriterier: Kontraktet kommer
att tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbu
det utifrån följande kriterier :
— referenser och erfarenheter inom utbildningsom
rådet, i synnerhet inom internationell journalis
tutbildning,

journalistes".

c) Språk på vilka de skall avfattas: Ett av Euro
peiska gemenskapens 1 1 officiella språk.

— introduktionsgrad till journalistiska miljöer,

10 . a) Personer som är behöriga att närvara vid anbu
dens öppnande: Europeiska kommissionens tjän

— lärarnas kompetens,

stemän .

b)

— pris .
17 .

11 .

1 8 . Dag för avsändande av meddelandet: 24. 7 . 1995 .

12 . Betalningsvillkor: Mot uppvisande av faktura, efter
utförande av särskilda utbildningsåtgärder och till
handahållande av intyg.

19. Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
24 . 7 . 1995 .

