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Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:FI:HTML

B-Bryssel: Kiinnostuksenilmaisupyyntö tulkkikoppien ja teknisten laitteiden vuokraamisesta
2012/S 50-080909

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

”EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”

Osa I: Hankintaviranomainen
I.1) Hankintaviranomaisen virallinen nimi ja osoite:

Euroopan parlamentti, ulkoasioiden pääosasto, varainhoitoyksikkö, yhteystiedot: yksikönpäällikkö
Bernard Hellot, Willy Brandt -rakennus, toimisto 04M019, postipalvelu, Altiero Spinelli -rakennus 00F256,
kiinnostuksenilmaisupyyntö ”EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”, rue Wiertz 60, 1047Bryssel, BELGIA.
Sähköposti: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Osoite, josta lisätietoja voi pyytää:
Katso kohta I.1.

I.3) Osallistumishakemusten lähetysosoite:
Katso kohta I.1.
Kiinnostuneet hakijat voivat lähettää hakemuksensa (mukaan luettuna poissulkemis- ja valintaperusteita
varten vaadittavat todistusasiakirjat) kirjeitse tai sähköpostitse. Jos hakemus lähetetään sähköpostitse,
hankintaviranomainen voi myös pyytää hakijaa toimittamaan oikeudellista näyttöä varten kirjeen sähköpostin
vahvistamiseksi. Jos hakija ei vastaa kyseiseen hankintaviranomaisen pyyntöön, sen hakemus hylätään
automaattisesti.

Osa II: Kohteena olevat alat
II.1) Kuvaus

II.1.1) Suunnitteilla olevien sopimusten laji:
Tavarahankinta.
Kyseessä on lyhytaikainen tulkkikoppien ja laitteiden vuokraaminen sellaisia eri puolilla maailmaa järjestettäviä
tapahtumia, konferensseja ja yleiskokouksia varten, joiden yhtenä järjestäjänä on Euroopan parlamentti.
Tapahtumapaikkoina ovat pääasiassa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT-maat), Latinalainen
Amerikka, Välimeren unionin jäsenmaat, Itä-Eurooppa ja Euronest-maat.
Tulkkikopit:
— Audipack silent -tulkkikopit, joissa kussakin on 2–3 istuinta ja vastaava määrä pöytiä, tai suorituskyvyltään
vastaavanlaiset tulkkikopit,
— tulkkien on oltava mahdollista käyttää ”relettä” (kuunnella eri kieltä kuin lähdekieli) ja tulkata kohdekieleen (B-
kanava).
Tekniset laitteet:
— simultaanitulkkausjärjestelmä lähtökieltä ja enintään seitsemää muuta kieltä varten,
— langattomat mikrofonit ja kuulokemikrofoneilla varustetut vastaanottimet (enintään 400 osanottajalle),
— MP3-tallennus,
— äänijärjestelmä, johon kuuluvat mikrofonit, kovaääniset ja kaikki muut tarvittavat lisälaitteet lähtökielen ja
tulkattujen kielten tallentamista varten.
Tukipalvelut:
— asentamista ja konfigurointia varten ääniteknikko, joka työskentelee tilaisuudessa.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:FI:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


EUVL/S S50
13/03/2012
80909-2012-FI

Euroopan parlamentti - Tavaranhankintoja koskeva
sopimus - Kiinnostuksenilmaisupyyntö - Ei määritelty

2/4

13/03/2012 S50
http://ted.europa.eu/TED

Euroopan parlamentti - Tavaranhankintoja koskeva
sopimus - Kiinnostuksenilmaisupyyntö - Ei määritelty

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa

2/4

II.1.2) Tämän ilmoituksen kohteena olevat toiminta-alat:
Yksityiskohtainen kuvaus tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön kattamista toiminta-aloista:
tavarahankinta/vuokraus.
Mahdolliset toimituspaikat: koko maailma, pääasiassa AKT-maat, Latinalainen Amerikka, Välimeren unionin
jäsenmaat, Itä-Eurooppa ja Euronest-maat.

II.1.3) Töiden tai palvelujen suorituspaikka tai tavarahankintojen toimituspaikka:
Useiden sellaisten eri puolilla maailmaa järjestettävien tapahtumien, konferenssien ja yleiskokousten
tapahtumapaikat, joiden yhtenä järjestäjänä on Euroopan parlamentti. Tapahtumapaikkoina ovat pääasiassa
AKT-maat, Latinalainen Amerikka, Välimeren unionin jäsenmaat, Itä-Eurooppa ja Euronest-maat.

II.1.4) Tämän ilmoituksen piiriin kuulumattomat sopimuslajit (tarvittaessa)

Osa III: Kiinnostuksenilmaisupyyntöä koskevat ehdot
III.1) Yleiset huomautukset:

Tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö on tarkoitettu ainoastaan taloudellisille toimijoille, joilla on asianmukainen
ammatillinen tausta ja riittävästi ammatillista kokemusta valintaperusteissa ilmoitetun mukaisesti.
Kiinnostuneita hakijoita pyydetään lähettämään hakemuksensa tämän ilmoituksen määräysten mukaisesti ja
siinä ilmoitettua tarkoitusta varten. Hankintaviranomainen lisää luetteloon hakemukset, jotka täyttävät kohdissa
IV.2 ja IV.3 ilmoitetut perusteet. Mikäli kohdissa II.1.1 ja II.1.2 kuvailtuja aloja koskeva julkinen hankinta tulee
ajankohtaiseksi, hankintaviranomainen voi pyytää joko kaikkia tai joitakin luettelossa olevia, puolueettomien
ja kaikille yhtäläisten ja kyseessä olevaa sopimusta koskevien perusteiden mukaisesti valittuja taloudellisia
toimijoita jättämään tarjouksen. Hankintaviranomainen lähettää kyseessä olevaan sopimukseen liittyvät
tarjousasiakirjat samanaikaisesti kaikille taloudellisille toimijoille, joita on pyydetty jättämään tarjous.
Luetteloon hyväksyminen ei velvoita Euroopan parlamenttia millään tavalla tekemään sopimusta
sopimusosapuolen kanssa tai toimittamaan tälle edellä mainittua tarjouspyyntöä.

III.2) Kiinnostuksenilmaisupyynnön voimassaoloaika:
Tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona se on lähetetty
Euroopan unionin julkaisutoimistolle.
Voimassaoloaika on 1.3.2012–1.3.2015.
Kiinnostuneet hakijat voivat lähettää hakemuksen milloin tahansa luettelon voimassaoloaikana, lukuun
ottamatta kolmea viimeistä kuukautta.
Hakemusten jättämisen määräpäivä: 1.12.2014.
Hankintaviranomainen arvioi saapuneet hakemukset säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).

III.3) Hakemusten arvioinnin tuloksista ilmoittaminen:
Saatujen hakemusten arvioinnin jälkeen harkintaviranomaisen valitsemat hakijat (ne, jotka täyttävät jäljempänä
kohdissa IV.2 ja IV.3 ilmoitetut perusteet) lisätään luetteloon. Hankintaviranomainen ilmoittaa hakijoille niiden
lisäämisestä luetteloon kirjallisesti korkeintaan 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun ne on lisätty luetteloon.
Jos hakijat tulevat hylätyiksi, hankintaviranomainen ilmoittaa niille asiasta kirjallisesti 30 kalenteripäivän
kuluessa hylkäämispäätöksestä. Hankintaviranomainen ilmoittaa hakijoiden hakemuksen hylkäämisen syyt
kyseisessä tiedonannossa.

Osa IV: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset, tekniset, ammatilliset ja hallinnolliset tiedot
IV.1) Oikeusmuoto

IV.1.1) Oikeusmuoto, jonka hakemuksen jättävän rakennusurakoitsijoiden, tavaran- tai palveluntoimittajien
konsortion on otettava:
Mitään erityistä oikeusmuotoa ei vaadita.

IV.1.2) Oikeusasema – vaaditut referenssit
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IV.2) Poissulkemista koskevat perusteet:
1. Hakijat tai tarjoajat suljetaan minkä tahansa tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuvan
hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos ne
a) ovat konkurssissa, selvitystilassa tai tuomioistuimen valvonnassa, ovat sopineet velkajärjestelyistä tai ovat
keskeyttäneet liiketoimintansa tai ovat edellä mainittuja tilanteita koskevien menettelyjen alaisena tai jossakin
muussa kansallisen lainsäädännön tai kansallisten määräysten mukaan vastaavassa tilanteessa,
b) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta,
c) ovat syyllistyneet ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää
toteen,
d) ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon ne ovat
sijoittautuneet, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,
e) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta
laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa Euroopan unionin taloudellisia etuja,
f) ovat tällä hetkellä varainhoitoasetuksen 96 artiklan 1 kohdan mukaisen hallinnollisen rangaistuksen
kohteena.
2. Mitään tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuvaa sopimusta ei tehdä hakijoiden tai tarjoajien kanssa,
jos
a) niillä on eturistiriitoja,
b) ne ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn
osallistumista varten vaadittuja tietoja tai eivät ole toimittaneet vaadittuja tietoja,
c) ne ovat jossakin kohdassa 1 mainituista tilanteista, jotka johtavat tästä hankintamenettelystä
poissulkemiseen.
3. Hakijoiden tai tarjoajien on osoitettava, että ne eivät ole missään kohdassa 1 luetelluista tilanteista.
Tätä varten niiden on toimitettava asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu valaehtoinen ilmoitus (liite I
Yhteystietolomake – osa 2, saatavissa osoitteesta http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Joka tapauksessa hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden vaatia valittua tarjoajaa toimittamaan
hankintamenettelyn käynnistämisen jälkeen seuraavat todistusasiakirjat:
— kohdan 1 alakohdissa a, b ja e mainittujen tilanteiden osalta rikosrekisteriote tai, mikäli tämä ei ole
mahdollista, oikeushenkilön koti- tai alkuperämaan oikeus- tai hallintoviranomaisen antama vastaava asiakirja
osoituksena siitä, että tarjoaja täyttää kyseiset vaatimukset,
— kohdan 1 alakohdassa d mainittujen tilanteiden osalta asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen
hiljattain antama todistus.
4. Jos kyseisessä maassa ei anneta kohdassa 3 mainittuja asiakirjoja tai todistuksia, ja kohdan 1 alakohdissa
c ja f mainittujen poissulkemistilanteiden osalta, sen sijasta voidaan hyväksyä valaehtoinen ilmoitus
tai, sen puuttuessa, virallinen vakuutus, jonka oikeushenkilö antaa koti- tai alkuperämaansa oikeus- tai
hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle.
5. Jos hankintaviranomainen epäilee hakijoiden tilannetta, se voi ottaa itse yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin
saadakseen kyseistä tilannetta koskevat, tarpeellisiksi katsomansa tiedot.

IV.3) Valintaperusteet (varainhoitoasetuksen 97 artikla)

IV.3.1) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne – vaatimukset:
Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet:
asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu ilmoitus (liite I Yhteystietolomake – osa 3, saatavissa osoitteesta
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm), pyynnöstä toimitettavat lisätodistukset kuten tiliotteet
ja vakuutustodistukset tai todistus ammattivastuuvakuutuksesta tai jokin muu todistusasiakirja, jota erikseen
pyydetään.

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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IV.3.1.1) Kattava luettelo vaaditun taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osoittamiseksi toimitettavista
tiedoista, muodollisuuksista ja asiakirjoista:
Allekirjoitetut tilinpäätökset/taseet tai taseotteet vähintään kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
(liite I Yhteystietolomake – osa 3, SC.1, saatavissa osoitteesta http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2) Tekniset ja ammatilliset valmiudet – vaaditut referenssit:
Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet:
Yrityksen ja sen toimialojen esittely sekä todisteet sen ammatillisista ja teknisistä valmiuksista ja
vähintään kolmen vuoden ammatillisesta kokemuksesta vaadituntyyppisten tavaroiden toimituksista
(liite I Yhteystietolomake – osa 3, SC.2, saatavissa osoitteesta http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).
Tulkkikoppien ja teknisten laitteiden kuvaus (liite I Yhteystietolomake – osa 3, SC.3, saatavissa osoitteesta
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Sen maantieteellisen alueen / niiden maantieteellisten alueiden määrittäminen, jolla/joilla yritys voi tarjota
palveluita (liite I Yhteystietolomake – osa 3, SC.4, saatavissa osoitteesta http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2.1) Kattava luettelo vaadittujen teknisten ja ammatillisten valmiuksien osoittamiseksi toimitettavista
tiedoista, muodollisuuksista ja asiakirjoista:
Katso kohta IV.3.2.
Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää erillissopimusta koskevissa eritelmissä tarjoajia
varmistamaan tarjouksessaan, että niiden tilanne ei ole muuttunut poissulkemis- ja valintaperusteiden
osalta (hakemuksissa ilmoitetut tiedot). Hankintaviranomainen voi jopa pyytää, että tarjoajat toimittavat
todistusasiakirjat aika ajoin, mikäli se katsoo tarpeelliseksi varmistaa, että hakemusten lähettämisen jälkeen
arvioidut valmiudet eivät ole muuttuneet merkittävästi. Hankintaviranomainen voi tarvittaessa poistaa
luettelosta hakijoita. Hakijaa ei kuitenkaan poisteta luettelosta, ennen kuin se on esittänyt vastineensa asiasta
ja hankintaviranomainen on arvioinut sen. Listalta poistamista koskevasta päätöksestä ilmoitetaan aina
kirjallisesti.

IV.4) Hallinnolliset tiedot

IV.4.1) Osallistumishakemuksessa käytettävät kielet:
Kaikkia Euroopan unionin kieliä voidaan käyttää. Työkieli on englanti, ranska tai espanja.
Bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania,
ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

IV.4.2) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.3.2012.
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