15 . 6 . 95

I DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 148 /23

Indkaldelse af interessetilkendegivelser ved oprettelse af en fortegnelse over personer eller orga
nisationer til at bistå Kommissionen på områder med relation til Det Europæiske Fællesskabs
forsknings- og teknologiske udviklingsprogram for landbrug og fiskeri (inklusive landbrugsindu
stri, levnedsmiddelteknologi, skovbrug, akvakultur og udvikling af landdistrikter)
(95 / C 148 / 15)

1 . Ordregivende myndighed: Europa-Kommissionen,
Generaldirektoratet for Landbrug, (GD VI), rue de
la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/ Brussel .

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for
Videnskab , Forskning og Udvikling (GD XII), rue

— Integreret produktion og bearbejdningskæder,

— metoder til vejning og bearbejdning,
— generisk videnskab og avancerede teknologier
til nærende levnedsmidler,

de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles /Brussel.

Europa-Kommissionen, Direktoratet for Fiskeri,
(GD XIV), rue de la Loi /Wetstraat 200 , B- 1 049

— udvikling af landbrug, skovbrug og landdi
strikter,

Bruxelles / Brussel .

— fiskeri og akvakultur.
2 . Form : Indkaldelse af interessetilkendegivelser.
Personer og organisationer, der er interesseret i at få
deres navn indført i en fortegnelse over mulige
kontrahenter, opfordres til at fremlægge en ansøg
ning i overensstemmelse med regler beskrevet
nedenfor.

Den anvisningsberettigede afdeling opstiller en
fortegnelse over ansøgere, der opfylder kriterier
nævnt i punkt 8 nedenfor.

Arbejdet kan relatere til serviceydelser opstillet i 3
delfortegnelser :
Delfortegnelse 1 (COO): Assistance ved styring,
koordinering og kontrol af FTU-projekter
(videnskabelig og teknisk overvågning, doku
mentanalyse, evaluering af FTU-projekters indus
trielle potentiale, efterfølgende evaluering af
projekter, organisering af konferencer og oriente
ringskurser, osv.).

Når en kontrakt med relation til områder beskrevet i

punkt 3 , a) skal indgåes , sender den anvisningsberet
tigede afdeling specifikationer til alle ansøgere i
fortegnelsen eller til ansøgere valgt på grundlag af
specielle kriterier for den vedkommende kontrakt.

Delfortegnelse 2 ( ETU): Almindelige eller
tekniske undersøgelser af emner med relation til
forskningsprogrammer og -projekter (undersø
gelser af markedskrav, videnskabelige og teknolo
giske tendenser og emner såvel som sociale eller
miljømæssige aspekter, osv.).

Fortegnelsen, der følger af denne bekendtgørelse
anvendes udelukkende i forbindelse med kontrakter,

hvis anslåede værdi ligger under tærskler fastlagt i de
relevante direktiver for offentlige indkøbsaftaler.
Fortegnelsen opdeles i 3 delfortegnelser, hver især
med relation til 1 af serviceformerne beskrevet i

Delfortegnelse 3 (EXP): Assistance og støtte ved
nyttiggørelsen af resultater fra FTU-projekter
(søgning efter industrielle partnere, licensaftaler,
finansieringsteknik, retshjælp til beskyttelse af
rettigheder i forbindelse med industriel ejen
domsret, undervisning, osv.).

punkt 3 , a).
3 , a) Beskrivelse af områder omfattet af denne indkal
delse af interessetilkendegivelse: Det Europæiske
Fællesskab gennemfører forsknings- og teknolo
giske udviklingsaktiviteter, der munder ud i

Sidstnævnte service skal oprettes i overensstem
melse med den tredje aktivitet af det fjerde
rammeprogram : Spredning og udnyttelse af resul
tater .

særprogrammer under på hinanden følgende
rammeprogrammer. Formålet med denne indkal
delse er at opstille en fortegnelse over tilstrække
ligt kvalificerede personer eller organisationer til
at bistå Kommissionen ved styringen af aktiviteter
relateret til landbrug og fiskeri (FAIR)
programmet på følgende områder :

b) Kontraktform, der indgås : Serviceydelser.
4 . Leveringssted for leverancer, udførelse af arbejder
eller ydelse af service: Se opfordring til afgivelse af
tilbud .
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5 . Gyldighedsperiode for fortegnelsen, der følger af
indkaldelsen af interessetilkendegivelser: Forteg
nelsen er gyldig i 3 år fra datoen nævnt i punkt 10 .
6 . Eventuel retlig form, der skal antages af en sammen
slutning af serviceydere, som tildeles kontrakten :
Ikke specificeret.
7 . a) Adresse, hvortil anmodninger skal sendes :
Europa-Kommissionen, Generaldirektorat VI,
XII og XIV, FAIR-programmets sekretariat, Call
from OJ No ..., GD XII Direktorat E/2 , SDME
2 / 14 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049
Bruxelles / Brussel .

b) Ansøgninger skal sammen med al dokumentation
nævnt i punkt 8 fremlægges som følger: Ansøg
ninger skal sendes pr. post til ovenstående
adresse .

Øverste venstre hjørne af konvolutten skal
mærkes :

fremsendt

af

8 . Komplet liste med oplysninger og dokumenter vedrø
rende ansøgerens egen situation, og oplysninger og
formaliteter nødvendige for en vurdering af de
krævede økonomiske og tekniske mindstekrav:

— Ansøgningsskema korrekt udfyldt og under
skrevet ;

— oplysninger om ansøgeren : Navn, adresse,
telefon- og telefaxnummer, kontaktansvarlig ;
oplysninger om faglige kvalifikationer og erfaring
inden for de tekniske områder beskrevet i 3 , a)
(oplysninger, der gives i ansøgningsskemaet). CV
for alle enkeltpersoner som vil kunne blive fore
slået af en organisation, eller for individuelle
ansøgere ;

— dokumentation vedrørende ansøgerens finansielle
status (regnskaber for de seneste 3 år, moms
nummer) ;

— dokumentation vedrørende ansøgerens juridiske
status (optagelse i et fag- eller handelsregister) ;
— dokumentation for ansøgerens evne til at yde
service som beskrevet i punkt 3 , a) under delfor
tegnelserne, for hvilke ansøgeren ønsker at
komme i betragtning. Oplysninger vedrørende
relevant arbejdserfaring (bevis for mindst 5 års
erfaring kræves), navnlig af international art ;
— oplysninger omkring ansøgerens evne til at sikre
arbejdskendskab til mindst 2 fællesskabssprog.

9 . Andre oplysninger: Ansøgningsskemaer vil kunne fås
fra adressen nævnt i punkt 7 , a).

OJ Call Reference :..., Sublist No ....
Et modtagelsesbevis vil blive
Kommissionens tjenestegrene .
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Ansøgere skal advisere Kommissionen om enhver
ændring i deres situation, der måtte opstå i løbet af
indkaldelsens gyldighedsperiode, således at Kommis
sionen kan holde listen ajour.

10 . Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2 . 6 . 1995 .

11 . Dato for Publikationskontorets
bekendtgørelsen : 2 . 6 . 1995 .

modtagelse

af

