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Käesolev teade TEDi veebilehel: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:ET:HTML

B-Brüssel: Huvi väljendamise teade suulise tõlke kabiinide ja tehniliste seadmete rentimiseks
2012/S 50-080909

Huvi väljendamise kutse teade

"EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths"

I jaotis: Tellija
I.1) Tellija ametlik nimi ja aadress:

Euroopa Parlament, välispoliitika peadirektoraat, rahandusüksus, teadmiseks: hr Bernard Hellot, üksuse
juhataja, Willy Brandti hoone, büroo 04M019, postitalitus / Altiero Spinelli hoone 00F256, huvi väljendamise
kutse "EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths", rue Wiertz 60, 1047Brüssel, BELGIA. E-post: xp-
finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Aadress, kust on võimalik saada lisateavet:
Vt punkti I.1.

I.3) Aadress, kuhu osalemistaotlused tuleb saata:
Vt punkti I.1.
Huvitatud taotlejad võivad saata oma taotlused (sh väljaarvamis- ja valikukriteeriumide jaoks nõutavad
alusdokumendid) kirja või e-posti teel. Juhul kui taotlus esitatakse e-posti teel, võidakse õigusliku tõendamise
põhjustel nõuda ka kinnitavat kirja. Juhul kui kandidaat seda tellija nõudmist ei täida, arvatakse tema taotlus
automaatselt menetlusest välja.

II jaotis: Hõlmatud valdkonnad
II.1) Kirjeldus

II.1.1) Ettenähtud lepingute tüübid:
Tarne.
Euroopa Parlamendi kaaskorraldatavate ürituste, konverentside ja kogunemiste jaoks suulise tõlke kabiinide
ja seadmete lühiajaline rentimine üle maailma, keskendudes Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riikidele (AKV riikidele), Ladina-Ameerikale, Vahemere Liidu riikidele, Ida-Euroopale ja Euronesti riikidele.
Suulise tõlke kabiinid:
— nõutud on Audipacki mürasummutavad suulise tõlke kabiinid 2 või 3 istmega ja sama arvu laudadega kabiini
kohta või samaväärsete tehniliste omadustega kabiinid;
— tõlgid peavad saama vahetada keelt, et kuulata lähtekeelest erinevat keelt, ja tõlkida sihtkeelde (B-kanal).
Tehnilised seadmed:
— sünkroontõlkesüsteem algkeele ja veel kuni 7 keele jaoks;
— traadita mikrofonid ja vastuvõtja(d) kõrvaklappidega (kuni 400 osaleja jaoks);
— salvestamine MP3-formaadis;
— helisüsteem mikrofonide ja valjuhääldiga ning kõigi algkeeles ja muudes keeltes salvestamiseks vajalike
lisaseadmetega.
Abitöötaja:
— helitehnik paigaldamiseks, konfigureerimiseks ja käitamiseks ürituse ajal.

II.1.2) Käesoleva teatega hõlmatud tegevusvaldkonnad:
Käesoleva huvi väljendamise kutse tegevusvaldkondade või tegevusalade üksikasjalik kirjeldus:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:ET:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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tarne/rent.
Võimalikud tarnekohad: üle maailma, keskendudes AKV riikidele, Ladina-Ameerikale, Vahemere Liidu riikidele,
Ida-Euroopale ja Euronesti riikidele.

II.1.3) Ehitustööde tegemise koht, tarnete kohaletoimetamise koht või teenuste osutamise koht:
Euroopa Parlamendi kaaskorraldatavate mitmesuguste ürituste, konverentside ja kogunemiste toimumise
kohad üle maailma, keskendudes AKV riikidele, Ladina-Ameerikale, Vahemere Liidu riikidele, Ida-Euroopale ja
Euronesti riikidele.

II.1.4) Lepingute liigid, mis käesoleva teate alla ei kuulu (kui on kohaldatav)

III jaotis: Huvi väljendamise kutse tingimused
III.1) Üldised punktid:

Käesolev kutse on suunatud üksnes ettevõtjatele, kellel on asjakohane ja märkimisväärne kutsealane taust,
nagu on täpsustatud valikukriteeriumides.
Huvitatud taotlejaid kutsutakse esitama pakkumisi käesoleva teate sätete kohaselt ja teates kirjeldatud
eesmärkidel. Tellija arvab nimekirja taotlused, mis vastavad punktides IV.2 ja IV.3 sätestatud kriteeriumidele.
Juhul kui algatatakse riigihange punktides II.1.1 ja II.1.2 kirjeldatud valdkonnas/valdkondades, võib tellija
kutsuda pakkumist esitama kas kõik nimekirjas olevad ettevõtjad või mõned neist, tuginedes vastava
lepingu objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. Tellija saadab vastava lepinguga seotud
pakkumisdokumendid kõikidele pakkumist esitama kutsutavatele ettevõtjatele korraga.
Nimekirja kandmine ei kohusta Euroopa Parlamenti lepingut sõlmima ega, arvestades eespool nimetatut,
pakkumise esitamise kutset saatma.

III.2) Huvi väljendamise kutse kehtivuse aeg:
Käesolev huvi väljendamise kutse kehtib 3 aastat alates kuupäevast, mil käesolev teade lähetati Euroopa Liidu
Väljaannete Talitusele, s.o
kehtib ajavahemikus 1.3.2012–1.3.2015.
Huvitatud isikud võivad taotlusi esitada kogu nimekirja kehtivuse aja jooksul, v.a 3 viimase kuu jooksul.
Taotluste esitamise tähtpäev: 1.12.2014.
Tellija hindab uusi taotlusi regulaarselt (mitte harvem kui iga 3 kuu tagant).

III.3) Taotluste hindamise tulemustest teavitamine:
Pärast laekunud taotluste hindamist kantakse nimekirja tellija valitud taotlejad (need, kes vastavad allpool
punktides IV.2 and IV.3 sätestatud kriteeriumidele). Tellija teavitab taotlejaid nimekirja kandmisest kirja teel kõige
rohkem 30 kalendripäeva jooksul nimekirja kandmisest.
Kandidaate, keda nimekirja ei kanta, teavitab tellija samuti kirja teel kõige rohkem 30 kalendripäeva jooksul
väljaarvamise otsuse tegemisest. Tellija toob selles kirjas ära põhjused, miks taotlus kõrvale lükati.

IV jaotis: Õigus-, majandus-, finants-, tehniline, kutse- ja haldusteave
IV.1) Õiguslik vorm

IV.1.1) Õiguslik vorm, mis peab taotluse esitanud ehitustöövõtjate, tarnijate või teenuseosutajate konsortsiumil
olema:
Konkreetset õiguslikku vormi ei nõuta.

IV.1.2) Õiguslik olukord – nõutavad viited

IV.2) Väljaarvamiskriteeriumid:
1. Kõik kandidaadid või pakkujad arvatakse mis tahes käesoleval huvi väljendamise kutsel põhinevas
hankemenetluses osalemisest välja, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe
võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud
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menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest
menetlusest;
b) nad on res judicata jõudu omava kohtuotsusega ametialaste käitumisreeglitega seotud väärteos süüdi
mõistetud;
c) nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, mis on tõendatud mis tahes viisil, mida tellija peab
õigustatuks;
d) nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis
tulenevad nende asutamise riigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
e) nende suhtes on langetatud res judicata jõudu omav kohtuotsus pettuse, korruptsiooni, kuritegelikku
organisatsiooni kuulumise või muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse eest;
f) nende suhtes rakendatakse praegu finantsmääruse artikli 96 lõikes 1 nimetatud halduskaristust.
2. Mis tahes käesoleval huvi väljendamise kutsel põhinevat lepingut ei sõlmita kandidaatide või pakkujatega,
kes
a) on olukorras, kus neil on huvide konflikt;
b) on hankemenetluses osalemiseks vajalike, tellija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on
nõutavad andmed esitamata jätnud;
c) on 1 olukorras käesolevast hankemenetlusest väljaarvamiseni viivatest olukordadest, millele on viidatud
alapunktis 1.
3. Kandidaadid või pakkujad peavad kinnitama, et nad ei ole üheski alapunktis 1 loetletud olukorras. Selleks
peavad nad esitama korrakohaselt kuupäevastatud ja allkirjastatud tõotuse (I lisa – teabevorm – jaotis 2,
avaldatud aadressil http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Igal juhul jätab tellija endale õiguse
nõuda hankemenetluse algatamise järel valitud pakkujalt järgmiste alusdokumentide esitamist:
— alapunkti 1 alapunktides a, b või e nimetatud olukordade kohta: karistusregistri väljavõte või kui seda ei ole
võimalik esitada, siis võrdväärne dokument, mille on väljastanud juriidilise isiku päritolu- või lähteriigi kohtu- või
haldusasutus, mis tõendab, et need nõudmised on täidetud;
— alapunkti 1 alapunktis d nimetatud olukorra kohta: asjasse puutuva liikmesriigi pädeva ametiasutuse hiljuti
välja antud tõend.
4. Kui kõnealuses riigis alapunktis 3 nimetatud dokumenti/dokumente või/ega tunnistust/tunnistusi ei
väljastata (ning muude alapunkti 1 alapunktides c ja f nimetatud olukordade kohta, mis viivad menetlusest
väljaarvamiseni), võib selle/need asendada vandega või kui see ei ole võimalik, siis tõotusega, mille asjasse
puutuv juriidiline isik annab oma päritolu- või lähteriigi kohtu- või haldusasutuse, notari või pädeva kutse- või
kaubandusorganisatsiooni ees.
5. Kui tellijal on kahtlusi kandidaatide olukorra suhtes, võib ta ise pöörduda pädevate asutuste poole, et saada
vajalikuks peetavat teavet kandidaatide olukorra kohta.

IV.3) Valikukriteeriumid (finantsmääruse artikkel 97)

IV.3.1) Majandus- ja finantssuutlikkus – nõuded:
Nõuetele vastavuse hindamiseks nõutud teave ja formaalsused:
korrakohaselt kuupäevastatud ja allkirjastatud tõotus (I lisa – teabevorm – jaotis 3, avaldatud aadressil http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); nõudmisel täiendavad tõendavad panga- ja kindlustusõiendid
või tõendusmaterjalid ametialase vastutuskindlustuse kohta või mis tahes muu dokument, mida konkreetselt
tõendina nõutakse.

IV.3.1.1) Täielik loetelu teabest, formaalsustest ja dokumentidest, mis tuleb esitada nõutava majandus- ja
finantssuutlikkuse tõendamiseks:

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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Allkirjastatud raamatupidamisaruanded / bilanss või bilansi väljavõtted vähemalt viimase 2 aasta kohta,
mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud (I lisa – teabevorm – jaotis 3; SC.1; avaldatud aadressil http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus – nõutavad viited:
Nõuetele vastavuse hindamiseks nõutud teave ja formaalsused:
ettevõtte ja selle tegevusalade kirjeldus koos tõenditega ettevõtte kutsesuutlikkuse ja tehnilise võimsuse kohta
ning selle kohta, et ettevõttel on vähemalt 3 aastat kutsekogemusi nõutud liiki kaupade tarnimisel (I lisa –
teabevorm – jaotis 3; SC.2; avaldatud aadressil http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm);
suulise tõlke kabiinide ja tehniliste seadmete kirjeldus (I lisa – teabevorm – jaotis 3; SC.3; avaldatud aadressil
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm);
viide geograafilis(t)ele piirkonnale/piirkondadele, kus suudetakse pakkuda teenuseid (I lisa – teabevorm – jaotis
3; SC.4; avaldatud aadressil http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Täielik loetelu teabest, formaalsustest ja dokumentidest, mis tuleb esitada nõutava tehnilise võimsuse
ja kutsesuutlikkuse tõendamiseks:
Vt punkti IV.3.2.
Tellija jätab endale õiguse nõuda erilepingu iseloomustuses, et pakkujad kinnitavad oma pakkumistes seda,
et nende olukord väljaarvamis- ja valikukriteeriumide mõistes on endiselt sama, mis on kinnitatud nende
taotlustes, või koguni nõuda, et pakkujad esitavad regulaarselt alusdokumente, mida ta peab vajalikuks selle
kontrollimiseks, ega taotluste esitamise ajal hinnatud suutlikkused ei ole sisuliselt muutunud. Vajaduse korral
võib tellija varem nimekirja arvatud kandidaadi sealt välja arvata. See otsus tehakse pärast võimalike asjasse
puutuva taotleja esitatud argumentide hindamist. Otsusest teavitatakse alati kirja teel.

IV.4) Haldusteave

IV.4.1) Keel(ed), milles osalemistaotluse võib koostada:
Kasutada võib kõiki Euroopa Liidu keeli. Töökeel on hispaania, inglise või prantsuse keel.
Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse,
rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

IV.4.2) Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
1.3.2012.

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

