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An fógra seo ar láithreán gréasáin TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:GA:HTML

B-An Bhruiséil: glao ar léirithe spéise le haghaidh bothanna
ateangaireachta agus trealamh teicniúil a fháil ar cíos

2012/S 50-080909

Fógra maidir le glao ar léirithe spéise

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Alt I: Údarás conarthachta
I.1) Ainm oifigiúil agus seoladh an údaráis chonarthachta:

Parlaimint na hEorpa, An Ard-Stiúrthóireacht Beartas Eachtrach, An tAonad Airgeadais, faoi bhráid: An tUasal
Bernard Hellot, an Ceann Aonaid, Foirgneamh Willy Brandt, Oifig 04M019, Seirbhís Phoist, Foirgneamh Altiero
Spinelli 00F256, Glao um léirithe spéise: 'EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths', rue Wiertz 60, 1047an
Bhruiséil, AN BHEILG. Ríomhphost: xp-finance@europarl.europa.eu Idirlíon: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) An seoladh ónar féidir faisnéis bhreise a fháil:
De réir mar atá faoi phointe I.1.

I.3) An seoladh ar cheart iarratais ar rannpháirtíocht a chur chuige:
De réir mar atá faoi phointe I.1.
Is féidir le hiarratasóirí ar spéis leo an scéal a n-iarratas (na doiciméid a dtugtar bunús leo san áireamh atá
riachtanach le haghaidh na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin) a chur le litir nó le ríomhphost. I gcás iarratais le
ríomhphost d'fhéadfadh dearbhú le litir a bheith riachtanach chomh maith le haghaidh cúiseanna a bhaineann le
cruthúnas dlíthiúil. Má theipeann ar an iarrthóir freagra a thabhairt ar iarratas dá leithéid ag údarás conarthachta
déanfar a iarratas a eisiamh go huathoibríoch.

Alt II: Na réimsí atá á gclúdach
II.1) Cur Síos

II.1.1) Cineálacha conarthaí atá beartaithe:
Soláthar.
Bothanna ateangaireachta agus trealamh a fhruiliú ar bhonn gearrtéarma le haghaidh imeachtaí, comhdhálacha
agus comhchruinnithe arna gcomheagrú ar fud an domhain ag Parlaimint na hEorpa, agus fócas ar thíortha
na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (tíortha ACC), ar Mheiriceá Laidineach, ar Aontas thíortha na
Meánmhara, ar tíortha oirthear na hEorpa agus Euronest.
Bothanna ateangaireachta:
— tá bothanna ateangaireachta ciúin Audipack lena mbaineann idir 2 agus 3 shuíochán agus líon coibhéiseach
na ndeasc in aghaidh an bhotha, nó bothanna lena mbaineann feidhmíocht choibhéiseach, ag teastáil,
— ba cheart go mbeadh ateangairí ábalta 'leaschraoladh' a úsáid (chun éisteach le teanga seachas an teanga
fhoinseach) agus í a aistriú go sprioctheanga (B-channel).
Trealamh teicniúil:
— córas ateangaireachta comhuainí le haghaidh na teanga bunaidh + 7 dteanga ar a mhéad,
— micreafóin gan sreang agus glacadóir mar aon le gléasanna cinn (le haghaidh 400 rannpháirtithe ar a
mhéad),
— taifeadadh go MP3,
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— córas fuaime lena mbaineann micreafóin, callaire agus an trealamh breise ar fad atá riachtanach le haghaidh
na teanga bunaidh +teangacha a thaifeadadh.
Cúnamh:
— teicneoir fuaime le haghaidh na suiteála, an chumraithe agus chun an imeacht a oibriú.

II.1.2) Réimsí gníomhaíochta atá clúdaithe mar chuid den fhógra seo:
Cur síos mionsonraithe ar na réimsí nó ar na hearnálacha gníomhaíochta atá clúdaithe faoin nglao seo um
léirithe spéise:
Soláthar/cíos.
Áiteanna féideartha an tseachadta: ar fud an domhain agus fócas ar thíortha ACC, ar Mheiriceá Laidineach, ar
Aontas thíortha na Meánmhara, ar thíortha oirthear na hEorpa agus Euronest.

II.1.3) Láthair feidhmíochta na hoibre, seachadadh na soláthairtí nó feidhmíocht na seirbhísí:
Láithreacha imeachtaí, comhdhálacha, comhchruinnithe éagsúla arna gcomheagrú ag Parlaimint na hEorpa
ar fud an domhain, agus fócas ar thíortha ACC, ar Mheiriceá Laidineach, ar Aontas thíortha na Meánmhara, ar
thíortha oirthear na hEorpa agus Euronest.

II.1.4) Cineálacha conarthaí atá eisiata ón bhfógra seo (más infheidhme)

Alt III: Coinníollacha lena rialaítear an glao um léiriú spéise
III.1) Pointí ginearálta:

Tá an glao seo dírithe go heisiach ar oibreoirí eacnamaíocha a bhfuil cúlra gairmiúil cuí agus láidir acu de réir
mar atá sonraithe sna critéir roghnúcháin.
Tugtar cuireadh d'iarratasóirí ar spéis leo an scéal a n-iarratas a chur isteach de réir fhorálacha an fhógra
seo agus chun na críocha a bhfuil cur síos orthu anseo. Cuirfidh an t-údarás conarthachta na hiarratais a
chomhlíonann na critéir atá leagtha amach i bpointí IV.2 agus IV.3 san áireamh ar liosta. Nuair a thagann
oibríocht soláthair phoiblí maidir leis an réimse/na réimsí a bhfuil cur síos orthu i bpointí II.1.1 agus II.1.2 chun
tosaigh, d'fhéadfadh an t-údarás conarthachta cuireadh a thabhairt do na hoibreoirí eacnamaíocha go léir, nó do
chuid acu atá ar an liosta, de réir na gcritéar oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach a bhaineann go sonrach leis
an gconradh atá i gceist, tairiscint a chur isteach. Seolfaidh an t-údarás conarthachta na doiciméid tairisceana
a bhaineann leis an gconradh go comhuaineach chuig na hoibreoirí eacnamaíocha go léir a dtugtar cuireadh
dóibh tairiscint a chur isteach.
Ní hionann iniamh ar an liosta agus oibleagáid ar Pharlaimint na hEorpa conradh a dhámhachtain nó, faoi réir
ag an méid seo a leanas, cuireadh a sheoladh maidir le cur isteach tairisceana.

III.2) Bailíocht an ghlao um léirithe spéise:
Beidh an glao um léirithe spéise seo bailí ar feadh 3 bliana ón dáta ar a gcuirtear an fógra chuig Oifig
Foilseachán an Aontais Eorpaigh:
Bailí ó 1.3.2012 go 1.3.2015.
Is féidir le haon duine a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach ag am ar bith i rith tréimhse bhailíochta an liosta,
ach amháin i rith na 3 mhí dheireanacha de sin.
An dáta deiridh chun iarratais a chur isteach: 1.12.2014.
Déanfaidh an t-údarás conarthachta iarratais nua ar bith a mheasúnú ar eatraimh rialta (gach 3 mhí ar a
laghad).

III.3) Fógairt maidir le torthaí mheasúnú na n-iarratas:
I ndiaidh do mheasúnú a bheith déanta ar na hiarratais a fhaightear, cuirfear na hiarratasóirí a roghnóidh an t-
údarás conarthachta iad (iad siúd a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach i bpointí IV.2 agus IV.3 thíos)
san áireamh ar liosta. Cuirfidh an t-údarás conarthachta in iúl d'iarratasóirí go bhfuil siad á n-iniamh le fógra i
scríbhinn tráth nach déanaí ná 30 lá féilire i ndiaidh an iniaimh sin.
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Cuirfidh an t-údarás conarthachta iarrthóirí atá diúltaithe ar an eolas chomh maith i scríbhinn tráth nach déanaí
ná 30 lá féilire i ndiaidh an chinnidh iad a dhiúltú. Tabharfaidh an t-údarás conarthachta na cúiseanna a
bhaineann le diúltú a n-iarratas le fios sa teachtaireacht sin.

Alt IV: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais, theicniúil, ghairmiúil agus riaracháin
IV.1) Foirm dhlíthiúil

IV.1.1) Foirm dhlíthiúil lena ndéanfar cuibhreannas conraitheoirí tógála, soláthraithe nó soláthraithe seirbhíse a
bhfuil iarratas á gcur isteach acu a chlúdach:
Níl aon fhoirm dhlíthiúil ar leith ag teastáil.

IV.1.2) Staid dhlíthiúil — na teistiméireachtaí atá riachtanach

IV.2) Critéir eisiaimh:
1. Déanfar gach iarrthóir nó tairgeoir a eisiamh ó rannpháirtíocht i nós imeachta soláthair ar bith atá bunaithe ar
an nglao um léirithe spéise má bhaineann an méid seo a leanas leo:
(a) tá siad féimheach nó tá foirceannadh á dhéanamh orthu, tá a ngnóthaí á riaradh ag na cúirteanna nó tá
socrú déanta acu le creidiúnaithe, chuir siad gníomhaíochtaí gnó ar fionraí, tá siad ina n-ábhar imeachtaí
a bhaineann leis na cúrsaí sin, nó tá siad i gcor dlúthchosúil ag éirí as nós imeachta comhchosúil faoi
reachtaíocht nó rialacháin náisiúnta;
(b) ciontaíodh iad i gcion maidir lena n-iompar gairmiúil de réir breithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint
leis;
(c) bhí siad ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach arna chruthú de réir modh ar bith atá inchosanta ag an
údarás conarthachta;
(d) níor chomhlíon siad oibleagáidí maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialaí nó cánacha a íoc de réir
fhorálacha dlí na tíre ina bhfuil siad ina gcónaí nó fhorálacha thír an údaráis chonarthachta nó fhorálacha na tíre
ina bhfeidhmeofar an conradh;
(e) bhí siad ina n-ábhar breithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis maidir le calaois, caimiléireacht,
baint le heagraíocht choiriúil nó gníomhaíocht mhídhleathach eile atá díobhálach do leasanna airgeadais an
Aontais Eorpaigh;
(f) tá siad faoi réir pionós riaracháin faoi láthair a dtagraítear dó in Airteagal 96(1) den Rialachán Airgeadais.
2. Ní dhéanfar conradh ar bith bunaithe ar an nglao seo um léirithe spéise a dhámhachtain d'aon cheann de na
hiarrthóirí nó na tairgeoirí a mbaineann an méid seo a leanas leo:
(a) tá siad faoi réir ag coinbhleacht leasa;
(b) tá siad ciontach i mífhaisnéis i soláthar na faisnéise atá ag teastáil ón údarás conarthachta mar choinníoll
rannpháirtíochta sa nós imeachta soláthair nó i mainneachtain an fhaisnéis seo a chur ar fáil in aon chor;
(c) tá siad in 1 de na staideanna eisiaimh, a dtagraítear dóibh in alt 1, don nós imeachta soláthair.
3. Deimhneoidh iarrthóirí nó tairgeoirí nach bhfuil siad in aon cheann de na staideanna atá liostaithe in alt
1. Chun na críche sin cuirfidh siad dearbhú ar a bhfocal, dátaithe agus sínithe go cuí, ar fáil (Iarscríbhinn I,
Foirm Faisnéise — Alt 2, atá ar fáil ar http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). I gcás ar bith
coimeádann an t-údarás conarthachta an ceart iachall a chur ar an tairgeoir a roghnófar i ndiaidh lainseáil nós
imeachta soláthair na doiciméid thacúla seo a leanas a sholáthar:
— maidir leis na cásanna a dtagraítear dóibh in alt 1(a), (b) nó (e), Ní mór sliocht as an 'taifead breithiúnach' a
sholáthar nó, dá éagmais sin, doiciméad coibhéiseach eisithe ag údarás breithiúnach nó riaracháin inniúil sa
tír thionscnaimh nó sa tír óna dtagann an duine dlítheanach sin a thaispeánann go bhfuil na riachtanais seo
comhlíonta,
— sa chás a dtagraítear dó in alt 1(d), teastas arna eisiúint le déanaí ag údarás inniúil an Stáit atá i gceist.
4. Mura n-eisíonn an tír atá i gceist an doiciméad/na doiciméid nó an teastas/na teastais dá dtagraítear in alt 3,
agus i dtaobh na staideanna eile lena mbaineann eisiamh dá dtagraítear in alt 1(c) agus (f), d'fhéadfaí dearbhú
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faoi mhionn a úsáid ina (n-)ionad nó, dá éagmais sin, d'fhéadfaí dearbhú sollúnta a úsáid arna dhéanamh ag
an duine dlítheanach atá i gceist i láthair údarás breithiúnach nó riaracháin, nótaire nó comhlacht gairmiúil nó
ceirde inniúil, sa tír thionscnaimh nó sa tír as a dtagann an duine dlítheanach sin.
5. Má tá amhras ar an údarás conarthachta maidir le staid iarrthóirí, d'fhéadfadh sé iarratas a chur isteach chuig
na húdaráis inniúla chun faisnéis atá riachtanach, dar leis, maidir leis an staid sin a fháil amach.

IV.3) Critéir roghnúcháin (Airteagal 97 den Rialachán Airgeadais)

IV.3.1) Cumas eacnamaíoch agus airgeadais — riachtanais:
Faisnéis agus foirmiúlachtaí a theastaíonn chun comhlíonadh na riachtanas a mheas:
Dearbhú, comhlánaithe agus sínithe go cuí, (Iarscríbhinn I, an Fhoirm Faisnéise — Alt 3; atá ar fáil ar http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); ach í a iarraidh, tuilleadh ráiteas tacúil maidir leis an mbanc
agus árachas, nó fianaise d'árachas slánaíochta riosca ghairmiúil, nó doiciméad ar bith eile atá á lorg go
sonrach mar chruthúnas.

IV.3.1.1) Liosta cuimsitheach maidir leis an bhfaisnéis, na foirmiúlachtaí agus na doiciméid atá le cur ar fáil chun
an cumas eacnamaíoch agus airgeadais atá riachtanach a léiriú:
Ráitis airgeadais/cláir chomhardaithe nó sleachta ó chláir chomhardaithe arna síniú maidir leis an 2 bhliain seo
a chuaigh thart a raibh cuntais ina leith dúnta (Iarscríbhinn I, Foirm Faisnéise — Alt 3; SC.1; atá ar fáil ar http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Cumas teicniúil agus gairmiúil — teistiméireachtaí atá riachtanach:
Faisnéis agus foirmiúlachtaí a theastaíonn chun comhlíonadh na riachtanas a mheas:
Láithreoireacht na cuideachta, a réimse gníomhaíochtaí, mar aon le fianaise ar a cumas gairmiúil agus teicniúil,
agus taithí ghairmiúil 3 bliana ar a laghad ar an gcineál soláthairtí atá riachtanach (Iarscríbhinn I, Foirm
Faisnéise — Alt 3; SC.2; atá ar fáil ar http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Cur síos ar na bothanna ateangaireachta agus ar an trealamh teicniúil (Iarscríbhinn I, Foirm Faisnéise — Alt 3;
SC.3; atá ar fáil ar http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Tásc maidir leis an réimse geografach/na réimsí geografacha inar féidir leat na seirbhísí a chur ar fáil
(Iarscríbhinn I, Foirm Faisnéise — Alt 3; SC.4; atá ar fáil ar http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2.1) Liosta cuimsitheach maidir leis an bhfaisnéis, na foirmiúlachtaí agus na doiciméid atá le cur ar fáil chun
an cumas teicniúil agus gairmiúil atá riachtanach a léiriú:
Féach faoi IV.3.2.
Coimeádann an t-údarás conarthachta an ceart iarraidh a dhéanamh, i sonraíochtaí an chonartha shainiúil,
go ndearbhóidh na tairgeoirí ina dtairiscintí go bhfuil siad fós sa staid chéanna, maidir leis na critéir eisiaimh
agus roghnúcháin, de réir mar atá léirithe ina gcuid iarratais, nó fiú iachall a chur orthu doiciméid thacúla a chur
isteach, ar eatraimh, atá riachtanach dar leis chun seiceáil a dhéanamh nach bhfuil aon athrú ar na cumais
a ndéantar iad a mheasúnú agus na hiarratais á gcur isteach. Más gá, d'fhéadfadh an t-údarás conarthachta
iarrthóir a bhí san áireamh ar an liosta cheana a eisiamh. Glacfar leis an gcinneadh sin i ndiaidh do mheasúnú a
bheith déanta i leith aon argóint arna chur isteach ag an iarratasóir atá i gceist. Déanfar é a fhógairt i scríbhinn i
gcónaí.

IV.4) Faisnéis riaracháin

IV.4.1) Teanga(cha) ar féidir iad a úsáid san iarratas ar rannpháirtíocht:
Is féidir teanga ar bith de chuid an Aontais Eorpaigh a úsáid. Béarla, Fraincis nó Spáinnis a bheidh sa teanga
oibre.
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Béarla, Bulgáiris, Danmhairgis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis,
Liotuáinis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóivéinis, Slóvaicis, Spáinnis,
Sualainnis, agus Ungáiris.

IV.4.2) Dáta seolta an fhógra seo:
1.3.2012.


