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Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:CS:HTML

B-Brusel: Výzva k vyjádření zájmu o pronájem tlumočnických kabin a technického vybavení
2012/S 50-080909

Oznámení o výzvě k vyjádření zájmu

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Úřední název a adresa veřejného zadavatele:

Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnější politiky, finanční oddělení, k rukám: pan Bernard Hellot,
vedoucí oddělení, budova Willy Brandt, kancelář 04M019, Poštovní služba, budova Altiero Spinelli 00F256,
Výzva k vyjádření zájmu: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths“, rue Wiertz 60, 1047Brusel, BELGIE. E-mail:
xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Adresa, na níž lze získat další informace:
Stejná jako v bodě I.1.

I.3) Adresa, na kterou musí být zaslány žádosti o účast:
Stejná jako v bodě I.1.
Zainteresovaní zájemci mohou své přihlášky zaslat (včetně průkazních dokladů požadovaných v souvislosti
s kritérii pro vyloučení a výběr) písemně nebo elektronickou poštou. V případě, že budou přihlášky podány
elektronickou poštou, může být z důvodů nutnosti podat právní důkaz požadován také potvrzující dopis.
Pokud uchazeč nebude na takovou žádost veřejného zadavatele reagovat, bude jeho přihláška automaticky
vyloučena.

Oddíl II: Pokryté oblasti
II.1) Popis

II.1.1) Plánované druhy zakázek:
Dodávky.
Krátkodobý pronájem tlumočnických kabin a vybavení pro akce, konference a shromáždění spoluorganizované
Evropským parlamentem po celém světě, s důrazem na africké, karibské a tichomořské země (země AKT),
Latinskou Ameriku, Unii pro středomořské země, východní Evropu a země Euronest.
Tlumočnické kabiny:
— požadují se izolované tlumočnické kabiny značky Audipack s 2 a 3 místy na sezení a ekvivalentním počtem
pracovních stolů pro každou kabinu, nebo kabiny v ekvivalentním provedení,
— tlumočníci musí být schopni používat „relé“ (k poslechu jazyka odlišného než zdrojový jazyk) a překládat do
cílového jazyka (B-kanál).
Technické vybavení:
— systém pro simultánní tlumočení pro původní + maximálně 7 jazyků,
— bezdrátové mikrofony a přijímače se sluchátky (pro maximálně 400 účastníků),
— záznam na MP3,
— zvukový systém s mikrofony, reproduktory a všechno nezbytné další vybavení pro záznam původního jazyka
+ jazyků.
Pomoc:
— zvukový technik pro instalaci, konfiguraci a realizaci akce.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:CS:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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II.1.2) Oblasti činnosti, na které se vztahuje toto oznámení:
Podrobný popis oblastí nebo odvětví činností, na které se vztahuje tato výzva k vyjádření zájmu:
Dodávka/pronájem.
Možná místa dodání: po celém světě s důrazem na země AKT, Latinskou Ameriku, Unii pro středomořské země,
východní Evropu a země Euronest.

II.1.3) Místo odvádění prací, doručení dodávek nebo poskytnutí služeb:
Prostory různých akcí, konference, shromáždění spoluorganizované Evropským parlamentem po celém světě, s
důrazem na země AKT, Latinskou Ameriku, Unii pro středomořské země, východní Evropu a země Euronest.

II.1.4) Druhy zakázek, které nejsou zahrnuty do tohoto oznámení (hodí-li se)

Oddíl III: Podmínky, kterými se řídí tato výzva k vyjádření zájmu
III.1) Obecná ustanovení:

Tato výzva je určena výhradně pro hospodářské subjekty s příslušnými, vysokými odbornými kvalifikacemi, jak
je uvedeno v kritériích pro výběr.
Zainteresované zájemce vyzýváme k předložení přihlášek v souladu s ustanoveními této výzvy a pro účely v
ní popsané. Veřejný zadavatel vybere do seznamu přihlášky splňující kritéria stanovená v bodech IV.2 a IV.3.
Pokud se bude konat nabídkové řízení týkající se oblasti (oblastí) popsaných v bodech II.1.1 a II.1.2, může
veřejný zadavatel vyzvat k podání nabídky všechny nebo některé z hospodářských subjektů figurujících na
seznamu, a to na základě cíle a nediskriminujících kritérií odpovídajících příslušné zakázce. Veřejné zadavatel
zašle dokumentaci nabídky týkající se příslušné zakázky současně všem hospodářským subjektům vyzvaným k
podání nabídky.
Zařazení do seznamu nepředstavuje žádný závazek ze strany Evropského paramentu, ať pokud jde o zadání
zakázky, tak, s ohledem na výše uvedené, pokud jde o odeslání výzvy k podání nabídky.

III.2) Platnost výzvy k vyjádření zájmu:
Tato výzva k vyjádření zájmu musí být platná na dobu 3 let s účinností od data, kdy toto oznámení bylo zasláno
Úřadu pro publikace Evropské unie:
od 1.3.2012 do 1.3.2015.
Kdokoliv, kdo bude mít zájem, může podat přihlášku kdykoliv během období platnosti tohoto seznamu s
výjimkou posledních 3 měsíců.
Konečná lhůta pro podání přihlášek: 1.12.2014.
Veřejný zadavatel bude nové přihlášky vyhodnocovat v pravidelných intervalech (minimálně každé 3 měsíce).

III.3) Oznámení o výsledcích hodnocení přihlášek:
Jakmile dojde k vyhodnocení obdržených přihlášek, budou zájemci, kteří byli vybráni veřejným zadavatelem (ti,
kteří splní kritéria stanovené v bodech IV.2 a IV.3 níže), zahrnuti do seznamu. Veřejný zadavatel bude uchazeče
o skutečnosti, že byli zahrnuti do seznamu, informovat písemně, a to maximálně do 30 kalendářních dnů od
doby, kdy se tak stane.
Veřejný zadavatel bude písemně informovat rovněž odmítnuté uchazeče, a to do lhůty maximálně 30
kalendářních dnů od doby, kdy bylo rozhodnuto o jejich vyloučení. V tomto sdělení veřejný zadavatel uvede
důvody k zamítnutí jejich přihlášek.

Oddíl IV: Právní, ekonomické, finanční ,technické, odborné a správní informace
IV.1) Právní forma

IV.1.1) Platná právní forma, kterou musí nabýt konsorcium ucházejících se stavebních zhotovitelů, dodavatelů
nebo poskytovatelů služeb:
Žádná zvláštní právní forma se nevyžaduje.

IV.1.2) Právní postavení – požadované reference
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IV.2) Kritéria pro vyloučení:
1. Všichni účastníci nebo uchazeči budou vyloučeni z účasti v případném nabídkovém řízení podle této výzvy k
vyjádření zájmu, pokud:
a) jsou v konkurzu nebo v likvidaci, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli,
pozastavili obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s nimi probíhá soudní řízení nebo se nacházejí v
analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;
b) byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesionálního chování rozsudkem, který má platnost
pravomocně rozsouzené věci;
c) byli obviněni z vážného profesionálního pochybení prokázaného jakýmikoli prostředky, které může veřejný
zadavatel prokázat;
d) nesplnili závazky související s úhradou příspěvků sociálního zabezpečení nebo daní v souladu s právními
předpisy země, ve které mají sídlo, nebo té, v níž sídlí veřejný zadavatel, nebo té, ve které bude zakázka
provedena;
e) byli odsouzeni rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve
zločinecké organizaci nebo za jakoukoliv jinou nezákonnou činnost, která škodí finančním zájmům Evropské
unie;
f) byla jim aktuálně vyměřena správní pokuta dle čl. 96 odst. 1 finančního nařízení.
2. Případná zakázka na základě této výzvy k vyjádření zájmu nebude zadána žádnému účastníku nebo
uchazeči, který:
a) jsou předmětem konfliktu zájmů;
b) se dopustili zkreslení informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast v zadávacím
řízení, případně tyto informace nepředložili;
c) nacházejí se v jedné z vylučujících situací pro výběrové řízení, na které odkazuje odstavec 1.
3. Účastníci nebo uchazeči musí potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací vyjmenovaných v odstavci 1.
Za tímto účelem musí předložit řádně datované a podepsané čestné prohlášení (příloha I, Informační formulář
– oddíl 2, k dispozici na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). V každém případě si veřejný
zadavatel vyhrazuje právo požadovat od uchazeče, aby následně po zahájení nabídkového řízení předložil
následující podklady:
— s ohledem na případy, na které odkazuje odst. 1 písm. a), b) nebo e), předložit výpis z rejstříku trestů nebo,
nelze-li jinak, ekvivalentní dokument vydaný příslušným soudním či správním orgánem v zemi původu nebo v
zemi, ze které tato právnická osoba pochází, který prokáže, že tyto požadavky byly splněny,
— s ohledem na případ, na který odkazuje odst. 1 písm. d), aktuální osvědčení vydané příslušným orgánem
dotyčného členského státu.
4. Pokud příslušná země dokument(y) ani osvědčení, na které odkazuje odstavec 3, nevydává a s ohledem
na další situace opravňující vyloučení, na které odkazuje odst. 1 písm. c) a f), může být tento dokument nebo
osvědčení nahrazeno přísežným, popřípadě místopřísežným prohlášením, které daná právnická osoba učiní
před soudním nebo správním orgánem, notářem či kvalifikovaným odborným nebo obchodním orgánem v zemi
původu nebo v zemi, z níž právnická osoba pochází.
5. Pokud má veřejný zadavatel pochybnosti, pokud jde o situaci uchazečů, může se obrátit na příslušné autority
za účelem získání informací, které v dané situaci požaduje za nezbytné.

IV.3) Výběrová kritéria (článek 97 finančního nařízení)

IV.3.1) Ekonomické a finanční kapacity – požadavky:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Řádně vyplněné a podepsané prohlášení (příloha I, Informační formulář – oddíl 3; k dispozici na http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); na vyžádání dále také podpůrné bankovní a pojišťovací

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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prohlášení nebo důkazy o profesionálním rizikovém pojištění odpovědnosti za škody nebo jakýkoliv další
dokument, který je konkrétně požadován jako doklad.

IV.3.1.1) Vyčerpávající seznam informací, náležitostí a dokumentů, které je třeba předložit za účelem prokázání
požadované ekonomické a finanční způsobilosti:
Podepsané finanční výkazy/rozvahy nebo výpisy z účetních uzávěrek za alespoň poslední 2 roky, za které byly
účty uzavřeny (příloha I, Informační formulář – oddíl 3; SC.1; k dispozici na http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Technická a odborná způsobilost – požadované reference:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Prezentace společnosti, její oblasti činností, s uvedením důkazu o její odborné a technické způsobilosti, a
alespoň 3leté odborné praxe druhu požadovaných dodávek (příloha I, Informační formulář – oddíl 3; SC.2; k
dispozici na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Popis tlumočnických kabin a technického vybavení (příloha I, Informační formulář – oddíl 3; SC.3; k dispozici na
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Údaj o zeměpisné oblasti, kde můžete poskytovat služby (příloha I, Informační formulář – oddíl 3; SC.4; k
dispozici na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Úplný seznam informací, náležitostí a dokumentů, které je třeba předložit za účelem prokázání
požadované technické a odborné způsobilosti:
Viz bod IV.3.2.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo v rámci specifikací konkrétní zakázky požadovat, aby uchazeči ve svých
nabídkách potvrdili, že se nachází ve stejné situaci, pokud jde o kritéria pro vyloučení a výběr, jakou uvedli ve
svých přihláškách, nebo dokonce požadovat, aby mu v pravidelných časových odstupech byly předkládány
doklady, které bude považovat za nezbytné pro účely kontroly toho, zda nedošlo k zásadní změně způsobilosti,
jak byla vyhodnocena v době podání přihlášek. Pokud to bude nutné, může veřejný zadavatel ze seznamu
vyloučit uchazeče, který byl dosud jeho součástí. Takové rozhodnutí bude přijato v důsledku posouzení
případných argumentů předkládaných příslušným zájemcem. Oznamováno bude vždy písemně.

IV.4) Administrativní informace

IV.4.1) Jazyk(-y), který lze použít ke zpracování žádosti o účast:
Kterýkoliv jazyk Evropské unie. Pracovním jazykem bude angličtina, francouzština nebo španělština.
Bulharština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina,
maďarština, irština, italština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, rumunština, slovenština,
španělština a švédština.

IV.4.2) Datum odeslání tohoto oznámení:
1.3.2012.
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