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Kiinnostuksenilmaisupyyntö luettelon laatimiseksi henkilöistä ja organisaatioista avustamaan
komissiota Euroopan yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelman maa- ja kalatalousalalla
(mukaan lukien maatalouteen liittyvä teollisuus, elintarviketeknologiat, metsätalous, kalanviljely
ja maatalouden kehitys)
(95 / C 148 / 15)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Direc
torate-General for Agriculture (DG VI), rue de la

— integroidut tuotanto- ia jalostusketjut,

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

— punnitsemis - ja jalostamismenetelmat,

Euroopan komissio,
Directorate-General for
Science, Research and Development (DG XII), rue
de la Loi/Wetstaart 200 , B- 1 049 Bruxelles / Brussel .

— ravintoalaa koskeva yleinen tiede ja pitkälle
kehitetty teknolgia,
— maatalouden, metsätalouden ja maaseudun

Euroopan komissio , Directorate-General for Fishe
ries (D G XIV), rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049
Bruxelles / Brussel .

2 . Laji: Kiinnostuksenilmaisupyyntö . Henkilöitä ja or
ganisaatioita, jotka haluavat olla mukana mahdolli
sista sopimusosapuolista tehtävässä luettelossa, pyy
detään tekemään hakemuksensa jäljempänä esitetty
jen sääntöjen mukaisesti .

Hankintaosasto laatii luettelon hakijoista, jotka vas

taavat kohdassa 8 esitettyjä valintaperusteita.

kehittäminen,

— kalatalous ja kalanviljely.
Työ voi koskea kolmessa alaluettelossa lueteltuja

palveluja :
Alaluettelo 1 (COO): TTK-projektien johtami
sen, koordinaation ja seurannan avustaminen (tie
teellinen ja tekninen valvonta, asiakirjojen analy
sointi, TTK-projektien teollisen potentiaalin arvi
ointi, projektien taannehtiva arviointi, konferens
sien ja seminaarien järjestäminen jne .).

Jokaisesta solmittavasta kohdassa 3 (a) kuvattua alaa
koskevasta sopimuksesta hankintaosasto lähettää tar
jouserittelyt kaikille luettelossa oleville ehdokkaille
tai joillekin kyseisen sopimuksen erityiskriteerien pe
rusteella valituille ehdokkaille .

Alaluettelo 2 (ETU): tutkimusohjelmiin ja projek
teihin liittyviä aiheita koskevat yleiset ja tekniset
tutkimukset (markkinoiden tarpeita, tieteellisiä ja
teknisiä kehityssuuntia ja aiheita sekä sosiaalisia

ja ympäristöön liittyviä näkökohtia yms . koskevat
tutkimukset).

Tämän ilmoituksen perusteella laadittavaa luetteloa
käytetään ainoastaan sopimuksiin, joiden ennakoitu
arvo on alempi kuin kyseisten julkisia hankintoja
koskevien direktiivien kynnysarvo .

Luettelo jaetaan kolmeen alaluetteloon, joista jokai
nen vastaa yhtä kohdassa 3 (a) mainittua palvelulajia.

Alaluettelo 3 ( EXP): TTK-projektien tulosten
hyödyntämisen tukeminen ja avustaminen (teolli
suuden yhteistyökumppanien etsintä, luvanantoa
koskevat sopimukset, rahoitussuunnittelu, teolli
suuden omistusoikeuksien suojelun juridinen
avustaminen jne .).

Viimeksi mainittu toiminta toteutetaan neljännen

3 , a) Kuvaus tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön kat
tamista aloista : Euroopan yhteisöllä on tutkimus
ja teknologian kehitystoimintaa, jonka kautta
luodaan perättäisiin puiteohjelmiin kuuluvia eri
tyisohjelmia. Tämän pyynnön tavoitteena on laa
tia luettelo sopivista ja pätevistä henkilöistä tai or
ganisaatioista tukemaan komissiota maa- ja kala
talousohjelmaan (FAIR) liittyvän toiminnan joh
tamisessa seuraavilla aloilla :

puiteohjelman kolmannen toiminnan mukaisesti :
tulosten levitys ja hyödyntäminen.
b) Tehtävien sopimusten laji: palvelu .
4 . Tavaroiden toimituspaikka, työn tai palvelun suori
tuspaikka : ks . tarjousasiakirjat.
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5 . Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella teh
tävän luettelon voimassaoloaika : luettelo on voimassa

kolmen vuoden ajan kohdassa 10 annetusta päivästä
alkaen .

6 . Sopimusosapuoleksi vaikun palvelun suorittajien ryh
mittymän oikeudellinen muoto, mikäli tarpeen : ei
määritelty.

7 . a) Hakemusten lähetysosoite : Euroopan komissio,
Directorates-General VI, XII and XIV, Secreta

riat of the FAIR Programme, Call from OJ No ...,
DG XII Directorate E/ 2 , SDME 2 / 14 , rue de la
Loi /Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel.

b) Hakemukset sekä kohdassa 8 mainitut asiakirjat
on toimitettava seuraavalla tavalla : hakemukset

on lähetettävä postitse yllä mainittuun osoittee
seen .

Kirjekuoren vasempaan yläkulmaan on merkit
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oleva yhteysosasto ; yksityiskohtaiset tiedot koh
dassa 3 (a) kuvattuja teknisiä aloja koskevasta
ammatillisesta pätevyydestä ja kokemuksesta (tie
dot annettava hakulomakkeella). Kaikkien, orga
nisaatioiden mahdollisesti ehdottamien, yksityis
henkilöiden sekä yksittäisten hakijoiden ansiolu
ettelot ;

— hakijan taloudellista tilannetta koskevat tiedot
(taloudelliset selonteot kolmelta viimeksi kulu
neelta vuodelta, alv- numero);
— hakijan oikeudellista asemaa koskevat asiakirjat
(tarvittaessa ammatti- tai kaupparekisteriin kir
joittautumistodistus) ;

— osoitus hakijan pätevyydestä tarjota kohdan 3 (a)
niissä alaluetteloissa kuvattuja palveluja, joiden
osalta hakija haluaa tulla huomioiduksi . Yksityis
kohtaiset tiedot soveltuvasta työkokemuksesta
(todistus vähintään viiden vuoden kokemuksesta)
erityisesti kansainvälisessä ympäristössä ;

tävä :

Pyynnön EYVL-viite :..., Alaluettelon nro ....
Komission osastot lähettävät vastaanottoilmoituk

9 . Lisätiedot: hakulomakkeita voi saada edellä koh

dassa 7 (a) annetusta osoitteesta .

sen .

8 . Täydellinen luettelon hakijan omaa asemaa koske
vista tiedoista ja asiakirjoista sekä taloudellisten ja
teknisten

— tiedot hakijan mahdollisuudesta työskennellä ai
nakin kahdella yhteisön kielellä.

vähimmäisvaatimusten arvioimiseksi tar

peelliset tiedot ja muodollisuudet:
— asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hakulo
make ;

— yksityiskohtaiset tiedot hakijasta : nimi, osoite ,
puhelin-, telekopio- ja telexnumerot, vastuussa

Hakijoiden tulee ilmoittaa komissiolle kaikki olosuh
teissaan tämän pyynnön voimassaoloaikana tapahtu
neet muutokset, jotta komissio voi pitää luettelon
ajan tasalla.

10 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 2 . 6 . 1995 .

1 1 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 2 . 6 . 1995 .

