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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:EL:HTML

B-Βρυξέλλες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ενοικίαση καμπίνων διερμηνείας και τεχνικού εξοπλισμού

2012/S 50-080909

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών, Μονάδα Οικονομικών, υπόψη κ. Bernard
Hellot, Προϊσταμένου Μονάδας, κτίριο Willy Brandt, γραφείο 04M019, Ταχυδρομική Υπηρεσία, κτίριο Altiero
Spinelli 00F256, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths», rue Wiertz
60, 1047Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Διαδίκτυο: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) Διεύθυνση από την οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες:
Βλέπε σημείο Ι.1.

I.3) Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων συμμετοχής:
Βλέπε σημείο Ι.1.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους (περιλαμβανομένων των
δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας) μέσω επιστολής
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ενδεχομένως να ζητηθεί η αποστολή επιβεβαιωτικής επιστολής για λόγους νομικής απόδειξης. Εάν ο υποψήφιος
δεν καταφέρει να απαντήσει στο αίτημα αυτό της αναθέτουσας αρχής, η αίτηση του θα αποκλειστεί αυτόματα.

Τμήμα II: Τομείς που καλύπτονται
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Είδος προβλεπόμενων συμβάσεων:
Σύμβαση προμηθειών.
Βραχυπρόθεσμη ενοικίαση καμπίνων διερμηνείας και εξοπλισμού για διοργανώσεις, συνέδρια και συνελεύσεις
οι οποίες συνδιοργανώνονται ανά τον κόσμο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έμφαση στις χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), στη Λατινική Αμερική, στην Ένωση για τη Μεσόγειο,
στην ανατολική Ευρώπη και στις χώρες Euronest.
Καμπίνες διερμηνείας:
— ζητούνται ηχομονωτικές καμπίνες Audipack, 2 και 3 θέσεων, καθώς και αντίστοιχος αριθμός τραπεζιών ανά
καμπίνα, ή καμπίνες ανάλογης απόδοσης,
— οι διερμηνείς πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν «relay» (ώστε να ακούν διαφορετική γλώσσα από τη
γλώσσα-πηγή) και να δουλεύουν προς τη γλώσσα-στόχο (B-κανάλι).
Τεχνικός εξοπλισμός:
— σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας για την πρωτότυπη γλώσσα + για 7 γλώσσες το μέγιστο,
— ασύρματα μικρόφωνα και δέκτες (receiver) με ακουστικά κεφαλής (για μέγιστο αριθμό 400
συμμετεχόντων),
— ηχογράφηση σε MP3,
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— σύστημα ήχου, με μικρόφωνα, μεγαφωνικός εξοπλισμός και κάθε απαραίτητος συμπληρωματικός εξοπλισμός
για την ηχογράφηση του πρωτοτύπου + άλλων γλωσσών.
Βοήθεια:
— από τεχνικό ήχου για την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, καθώς και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

II.1.2) Τομείς δραστηριότητας που καλύπτει η παρούσα προκήρυξη:
Λεπτομερής περιγραφή των πεδίων ή των τομέων δραστηριότητας που καλύπτονται από την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Προμήθεια/ενοικίαση.
Πιθανοί τόποι παράδοσης: ανά τον κόσμο με έμφαση στις χώρες ΑΚΕ, στη Λατινική Αμερική, στην Ένωση για
τις χώρες της Μεσογείου, στην ανατολική Ευρώπη, και στις χώρες Euronest.

II.1.3) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή εκτέλεσης των υπηρεσιών:
Τόποι διαφόρων εκδηλώσεων, συνέδρια, συνεδριάσεις οι οποίες συνδιοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ανά τον κόσμο, με έμφαση στις χώρες ΑΚΕ, στη Λατινική Αμερική, στην Ένωση για τις χώρες της
Μεσογείου, στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες Euronest.

II.1.4) Είδη συμβάσεων που αποκλείονται από την παρούσα προκήρυξη (ενδχομένως)

Τμήμα III: Όροι που διέπουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
III.1) Γενικά σημεία:

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε οικονομικούς φορείς με κατάλληλο και σημαντικό
επαγγελματικό υπόβαθρο όπως ορίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις της
προκήρυξης και για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτήν. Η αναθέτουσα αρχή θα συμπεριλάβει τις αιτήσεις
που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία IV.2 και IV.3 σε κατάλογο. Στην περίπτωση που προκύψει
μία δράση σχετικά με δημόσιες συμβάσεις και με τους τομείς που περιγράφονται στα σημεία II.1.1 και II.1.2, η
αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να καλέσει όλους ή ορισμένους από τους οικονομικούς φορείς που συγκαταλέγονται
στον κατάλογο, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια που αφορούν ειδικά την παρούσα σύμβαση,
να υποβάλλουν την προσφορά τους. Η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει τα έγγραφα του διαγωνισμού της
παρούσας σύμβασης ταυτόχρονα σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλουν
προσφορά.
Η συμπερίληψη στον κατάλογο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είτε όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης, είτε, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, όσον αφορά την αποστολή
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

III.2) Εγκυρότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύει για 3 έτη και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την
οποία η προκήρυξη αποστέλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ισχύει από την 1.3.2012 έως την 1.3.2015.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλει αίτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του
καταλόγου, εκτός από τους 3 τελευταίους μήνες της εν λόγω περιόδου.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 1.12.2014.
Η αναθέτουσα αρχή θα αξιολογεί τις νέες αιτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 3 μήνες).

III.3) Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων:
Ακολούθως της αξιολόγησης των υποψηφιότητων που ελήφθησαν, οι επιλεγμένοι από την αναθέτουσα αρχή
υποψήφιοι (εκείνοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στα σημεία IV.2 και IV.3 κατωτέρω) θα
συμπεριληφθούν σε κατάλογο. Η αναθέτουσα αρχή θα γνωστοποιήσει στους υποψήφιους τη συμπερίληψή
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τους στον κατάλογο εγγράφως εντός έως 30 ημερολογιακών ημερών από την παραπάνω συμπερίληψη σε
κατάλογο.
Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την αναθέτουσα αρχή για τη μη συμπερίληψή τους
στον κατάλογο, εντός 30 ημερολογιακών ημερών το ανώτερο, από την ημέρα απόφασης της απόρριψης.
Η αναθέτουσα αρχή θα παραθέσει σε αυτήν την κοινοποίηση τους λόγους απόρριψης των υποψηφιοτήτων
τους.

Τμήμα IV: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής, τεχνικής, επαγγελματικής και διοικητικής φύσης
IV.1) Νομική μορφή

IV.1.1) Νομική μορφή η οποία πρέπει να καλύπτει την κοινοπραξία των αναδόχων κατασκευών, των
προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση:
Δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή.

IV.1.2) Νομική κατάσταση — απαιτούμενες αναφορές:

IV.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
1. Όλοι οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης βάσει της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εάν:
α) βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική τους διαγωγή,
γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη
διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές,
δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή των φόρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας της αναθέτουσας αρχής ή τη νομοθεσία της χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση,
ε) έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στ) οι οποίοι υπόκεινται επί του παρόντος σε διοικητική ποινή προβλεπόμενη στο άρθρο 96 παράγραφος 1 του
δημοσιονομικού κανονισμού.
2. Κάθε σύμβαση που βασίζεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα ανατεθεί σε
υποψηφίους οι οποίοι:
α) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες,
γ) εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για την
παρούσα διαδικασία ανάθεσης.
3. Οι υποψήφιοι θα πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1. Για τον λόγο αυτό, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη
και χρονολογημένη (Παράρτημα Ι, Έντυπο Πληροφοριών, Τμήμα 2, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τον επιλεγμένο υποψήφιο, κατόπιν της προκήρυξης διαδικασίας ανάθεσης, να παράσχει τα
ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:
— σχετικά με τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1α), β) ή ε) την προσκόμιση αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου εκδιδόμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
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της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, το οποίο να αποδεικνύει ότι
πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις,
— σχετικά με την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δ) πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.
4. Σε περίπτωση που το έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν εκδίδεται από
την οικεία χώρα και για τις λοιπές περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γ) και
στ), μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη, ή ελλείψει αυτής, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
νομικού προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού φορέα της χώρας προέλευσης ή καταγωγής του.
5. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση των υποψηφίων,
μπορεί να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για τις πληροφορίες που η ίδια θεωρεί απαραίτητες για την
περίπτωση.

IV.3) Κριτήρια επιλεξιμότητας (άρθρο 97 του δημοσιονομικού κανονισμού)

IV.3.1) Χρηματοοικονομική ικανότητα — απαιτήσεις:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Παράρτημα Ι Εντύπου Πληροφοριών,
Τμήμα 3, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm), κατόπιν αίτησης,
επιπλέον υποστηρικτικές τραπεζικές και ασφαλιστικές δηλώσεις, ή αποδεικτικά ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
επαγγελματικών κινδύνων, ή κάθε άλλο έγγραφο το οποίο απαιτείται συγκεκριμένα ως αποδεικτικό.

IV.3.1.1) Εξαντλητικός κατάλογος πληροφοριών, τυπικών διαδικασιών και εγγράφων που θα παρασχεθεί για την
απόδειξη της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής δυνατότητας:
Υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις/ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων 2 ετών
τουλάχιστον για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (Παράρτημα Ι Εντύπου Πληροφοριών — Τμήμα 3, SC.1,
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα — απαιτούμενες αναφορές:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Παρουσίαση της εταιρείας, του τομέα των δραστηριοτήτων της, με παροχή αποδεικτικών της επαγγελματικής
και τεχνικής ικανότητας, και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας του είδους των ζητούμενων
προμηθειών (Παράρτημα Ι Εντύπου Πληροφοριών — Τμήμα 3, SC.2, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Περιγραφή των καμπίνων διερμηνέων και του τεχνικού εξοπλισμού (Παράρτημα Ι Εντύπου Πληροφοριών —
Τμήμα 3, SC.3, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Ένδειξη της γεωγραφικής περιοχής (ή των περιοχών) όπου δύναται να πραγματοποιηθεί η παροχή
υπηρεσιών (Παράρτημα Ι Εντύπου Πληροφοριών — Τμήμα 3, SC.4, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Εξαντλητικός κατάλογος πληροφοριών, τυπικών διαδικασιών και εγγράφων που θα παρασχεθεί για την
απόδειξη της απαιτούμενης τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυνατότητας:
Βλέπε σημείο IV.3.2.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, στη συγγραφή υποχρεώσεων για ορισμένη σύμβαση, από
τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν ότι οι προσφορές τους βρίσκονται ακόμη στην ίδια κατάσταση, όσον αφορά
τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στις υποψηφιότητές τους, ή ακόμη να ζητήσει
την υποβολή, κατά διαστήματα, υποστηρικτικών εγγράφων τα οποία θεωρεί αναγκαία προκειμένου να ελέγξει
ότι οι αξιολογούμενες δυνατότητες κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων δεν έχουν τροποποιηθεί κατ'ουσίαν.
Εάν κριθεί απαραίτητο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από την διαδικασία των υποψήφιο ο οποίος
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συγκαταλεγόταν στον κατάλογο. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί κατόπιν αξιολόγησης των επιχειρημάτων που θα
υποβληθούν από τον εν λόγω υποψήφιο. Η γνωστοποίηση θα γίνει εγγράφως.

IV.4) Πληροφορίες διοικητικής φύσεως

IV.4.1) Γλώσσες οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στην αίτηση συμμετοχής:
Όλες οι γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γλώσσες εργασίας θα είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα
ισπανικά.
αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά,
λιθουανικά, μαλτεζικά, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά,
σουηδικά, τσεχικά, φινλανδικά.

IV.4.2) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
1.3.2012.


