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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:DA:HTML

B-Bruxelles: Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende leje af tolkekabiner og teknisk udstyr
2012/S 50-080909

Bekendtgørelse om indkaldelse af interessetilkendegivelser

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse:

Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker, enheden for finanser, att. hr.
Bernard Hellot, kontorchef, Willy Brandt-Bygningen, kontor 04M019, posttjenesten, Altiero Spinelli-Bygningen
00F256, Indkaldelse af interessetilkendegivelser: »EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths«, rue Wiertz 60,
1047Bruxelles, BELGIEN. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger:
Samme som i punkt I.1.

I.3) Adresse, som anmodninger om deltagelse skal sendes til:
Samme som i punkt I.1.
Interesserede ansøgere kan sende deres ansøgninger (inklusive de nødvendige underbyggende dokumenter
vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne) pr. brev eller e-mail. Hvis fremsendelsen sker pr. e-
mail, kræves der bekræftelse pr. brev som juridisk bevis. Hvis ansøgeren ikke opfylder dette krav fra den
ordregivende myndighed, vil vedkommendes ansøgning automatisk blive udelukket.

Del II: Omfattede områder
II.1) Beskrivelse

II.1.1) Påtænkte kontrakttyper:
Varer.
Kortvarig leje af tolkekabiner og -udstyr til begivenheder, konferencer og møder, i forbindelse med hvilke
Europa-Parlamentet deltager i organiseringen, i hele verden, men navnlig i lande i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS-landene), Latinamerika, middelhavsunionen, Østeuropa og Euronest-landene.
Tolkekabiner:
— Tolkekabiner af typen Audipack silent med 2 til 3 siddepladser og et lignende antal borde pr. kabine, eller
kabiner med tilsvarende ydelse, er krævet.
— Tolkene skal kunne anvende relætolkning (lytte til et sprog, der er forskelligt fra kildesproget) og oversætte til
målsproget (B-kanal).
Teknisk udstyr:
— system til simultantolkning for originalsproget + højst 7 sprog
— trådløse mikrofoner og modtager med hovedtelefoner (for højst 400 deltagere)
— optagelse til MP3
— lydsystem med mikrofoner, højtaler og alt nødvendigt ekstraudstyr til optagelse af originalsproget + sprog.
Bistand:
— lydtekniker til installeringen og konfigurationen samt til at styre begivenheden.

II.1.2) Aktivitetsområder omfattet af denne bekendtgørelse:
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Detaljeret beskrivelse af de aktivitetsområder eller -sektorer, der er omfattet af indkaldelsen af
interessetilkendegivelser:
levering/leje.
Mulige leveringssteder: i hele verden og navnlig i AVS-landene, Latinamerika, middelhavsunionen, Østeuropa
og Euronest-landene.

II.1.3) Sted for udførelse af arbejdet, levering af varerne eller udførelse af tjenesteydelserne:
De forskellige begivenheder, konferencer og møder, i forbindelse med hvilke Europa-Parlamentet deltager i
organiseringen, skal afholdes i hele verden, men navnlig i AVS-landene, Latinamerika, middelhavsunionen,
Østeuropa og Euronest-landene.

II.1.4) Typer af kontrakter udelukket fra denne bekendtgørelse (i givet fald)

Del III: Betingelser, som indkaldelsen af interessetilkendegivelser er underlagt
III.1) Generelle punkter:

Denne indkaldelse henvender sig udelukkende til økonomiske aktører med relevant og betydelig
erhvervsmæssig baggrund, som er specificeret i udvælgelseskriterierne.
Interesserede ansøgere opfordres til at indgive deres ansøgning i overensstemmelse med bestemmelserne
i denne bekendtgørelse og de formål, der er beskrevet deri. Den ordregivende myndighed vil optage
ansøgninger, som opfylder kriterierne anført i punkt IV.2 og IV.3, på en liste. Når der skal iværksættes et
offentligt udbud vedrørende det/de område(r), der er beskrevet i punkt II.1.1 og II.1.2, vil den ordregivende
myndighed opfordre alle ansøgere på den pågældende liste eller nogle af dem udvalgt på basis af
objektive og ikkediskriminatoriske kriterier, der er specifikke for den pågældende kontrakt, til at afgive et
bud. Den ordregivende myndighed vil tilsende alle økonomiske aktører, der opfordres til at afgive et bud,
udbudsmaterialet vedrørende den pågældende kontrakt.
Optagelse på listen forpligter ikke på nogen måde Europa-Parlamentet hvad angår såvel tildeling af en kontrakt,
eller med forbehold af førnævnte, som udsendelse af en opfordring til afgivelse af bud.

III.2) Gyldigheden af indkaldelsen af interessetilkendegivelser:
Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er gyldig i 3 år med virkning fra datoen for afsendelsen til Den
Europæiske Unions Publikationskontor:
gyldig fra 1.3.2012 til 1.3.2015.
Alle interesserede kan indgive en ansøgning på ethvert tidspunkt i løbet af listens gyldighedsperiode, med
undtagelse af de sidste 3 måneder.
Sidste frist for indgivelsen af ansøgninger: 1.12.2014.
Den ordregivende myndighed vil evaluere nye ansøgninger med jævne mellemrum (mindst hver 3. måned).

III.3) Meddelelse af resultaterne af evalueringen af ansøgninger:
Efter evalueringen af de modtagne ansøgninger vil de ansøgere, der udvælges af den ordregivende
myndighed (de, der opfylder kriterierne fastlagt i punkt IV.2 og IV.3 nedenfor), blive optaget på en liste. Den
ordregivende myndighed meddeler ansøgerne skriftligt deres optagelse på listen senest 30 kalenderdage fra
optagelsestidspunktet.
Afviste ansøgere vil også skriftligt få meddelelse fra den ordregivende myndighed senest 30 kalenderdage fra
tidspunktet for beslutningen om at afvise dem. Den ordregivende myndighed vil i denne meddelelse anføre
årsagerne til, at deres ansøgning blev afvist.

Del IV: Retlige, økonomiske, finansielle, tekniske, faglige og administrative oplysninger
IV.1) Retlig form

IV.1.1) Retlig form, der skal dække det konsortium af bygningsentreprenører, leverandører eller tjenesteydere,
der ansøger
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Der kræves ikke nogen særlig retlig form.

IV.1.2) Retlig situation — krævede referencer

IV.2) Udelukkelseskriterier:
1. Alle ansøgere eller tilbudsgivere vil blive udelukket fra deltagelse i nogen som helst udbudsprocedure på
grundlag af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvis:
a) de er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet deres
erhvervsvirksomhed, er begæret taget under en af disse behandlinger eller befinder sig i en lignende situation i
henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning
b) de ved en retskraftig dom er blevet dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om deres faglige
hæderlighed
c) de i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig fejl, som den ordregivende
myndighed bevisligt har konstateret
d) de ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og betaling
af skatter i overensstemmelse med retsforskrifterne i det land, hvor de er etableret, eller den ordregivende
myndigheds land eller det land, hvor kontrakten skal udføres
e) de ved en retskraftig dom er blevet dømt for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation eller
andre ulovlige aktiviteter, der kunne skade Den Europæiske Unions finansielle interesser
f) de for indeværende er pålagt en administrativ sanktion i henhold til artikel 96, stk. 1, i finansforordningen.
2. Der vil ikke blive tildelt nogen kontrakt baseret på denne indkaldelse af interessetilkendegivelser til nogen
som helst ansøger eller tilbudsgiver, som:
a) befinder sig i en interessekonflikt
b) svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, som kræves af den ordregivende
myndighed som betingelse for deltagelse i udbudsproceduren, eller har undladt at give disse oplysninger
c) befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er anført i punkt 1, gældende for denne
udbudsprocedure.
3. Ansøgere eller tilbudsgivere skal godtgøre, at de ikke befinder sig i nogen af situationerne anført i punkt
1. Til dette formål de skal fremlægge en behørigt underskrevet og dateret tro og love-erklæring (bilag I
Informationsformular — afsnit 2, der er tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Den ordregivende myndighed forbeholder sig under alle omstændigheder ret til at kræve at tilbudsgiveren, der
udvælges efter iværksættelsen af en udbudsprocedure, fremlægger følgende støttedokumenter:
— med hensyn til de tilfælde, der er anført i stk. 1, litra a), b) eller e), fremlæggelse af en straffeattest eller, hvis
dette ikke er muligt, et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i den
juridiske persons hjemland eller seneste opholdsland, hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt
— med hensyn til tilfældet anført i stk. 1, litra d), et nyligt udstedt certifikat fra den kompetente myndighed i det
pågældende land.
4. Hvis dokumentet/dokumenterne eller attesten/attesterne nævnt i stk. 3 og hvad angår de andre tilfælde, der
fører til udelukkelse anført i stk. 1, litra c) og f), ikke udstedes af det pågældende land, kan det/den erstattes af
en tro og love-erklæring eller i mangel heraf en højtidelig erklæring afgivet af den pågældende juridiske person
over for en retslig eller administrativ myndighed, en notar eller en kompetent faglig organisation i den juridiske
persons hjemland eller seneste opholdsland.
5. Hvis den ordregivende myndighed er i tvivl om ansøgerens situation, kan den selv kontakte de kompetente
myndigheder med henblik på at fremskaffe de oplysninger, som findes nødvendige, om denne situation.

IV.3) Udvælgelseskriterier (finansforordningens artikel 97)

IV.3.1) Økonomisk og finansiel kapacitet — krav:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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en erklæring, der er behørigt udfyldt og underskrevet, (bilag I, informationsformular — afsnit 3, der er
til rådighed på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) og efter anmodning yderligere
understøttende bankerklæringer og forsikringspolicer, eller bevis for dækning af erhvervsansvarsforsikring eller
ethvert andet dokument, som specifikt kræves som bevis.

IV.3.1.1) Udtømmende liste over oplysninger, formaliteter og dokumenter, der skal fremlægges til at godtgøre
den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet:
Underskrevne regnskaber/balancer eller uddrag heraf for mindst de seneste 2 afsluttede regnskabsår
(bilag I Informationsformular — afsnit 3; SC.1, der er tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2) Teknisk og faglig kapacitet — krævede referencer:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
præsentation af virksomheden, dens aktivitetsområde, med dokumentation for faglig og teknisk kapacitet med
mindst 3 års faglig erfaring for den type leverancer, der kræves (bilag I Informationsformular — afsnit 3; SC.2,
der er tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
En beskrivelse af tolkekabinerne og det tekniske udstyr (bilag I Informationsformular — afsnit 3; SC.3, der er
tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Angivelse af det eller de geografiske områder, hvor tjenesteydelserne skal leveres (bilag I Informationsformular
— afsnit 3; SC.4, der er tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Udtømmende liste over oplysninger, formaliteter og dokumenter, der skal fremlægges til at godtgøre
den nødvendige tekniske og faglige kapacitet:
Se punkt IV.3.2.
Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til, i udbudsmaterialet for den specifikke kontrakt, at anmode
om, at tilbudsgiverne i deres bud bekræfter, at de stadig befinder sig i den samme situation hvad angår
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne, som de har angivet i deres ansøgninger, eller endog at kræve
indgivelse, med mellemrum, af de støttedokumenter, som den ordregivende myndighed finder nødvendige
for at kontrollere, at de kapaciteter, der blev evalueret, da ansøgningerne blev indgivet, ikke har ændret sig
væsentligt. Om nødvendigt kan den ordregivende myndighed fjerne en ansøger, der tidligere blev optaget på
listen, fra denne. Denne beslutning vil blive taget efter vurdering af alle argumenter indgivet af den pågældende
ansøger. Meddelelsen vil altid ske skriftligt.

IV.4) Administrative oplysninger

IV.4.1) Sprog, der kan benyttes i anmodninger om deltagelse:
Alle Den Europæiske Unions sprog kan benyttes. Arbejdssproget vil være engelsk, fransk eller spansk.
Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk,
polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

IV.4.2) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.3.2012.
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