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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:HU:HTML

B-Brüsszel: Tolmácsfülkék és műszaki berendezések bérlésére irányuló szándéknyilatkozati felhívás
2012/S 50-080909

Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására

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

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

Európai Parlament, Külső Politikák Főigazgatósága, Pénzügyi Egység, címzett: Bernard Hellot úr,
egységvezető, Willy Brandt épület, Iroda 04M019, Postaszolgálat, Altiero Spinelli épület 00F256,
szándéknyilatkozati felhívás: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”, rue Wiertz 60, 1047Brüsszel, BELGIUM.
E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) További információ a következő címről kérhető:
Lásd az I.1. pontban.

I.3) A részvételi kérelmeket a következő címre kell küldeni:
Lásd az I.1. pontban.
Az érdekelt jelöltek levélben vagy e-mailben küldhetik el jelentkezésüket (ideértve a kizárási és kiválasztási
kritériumokra vonatkozó igazoló okmányokat is). Amennyiben a benyújtás e-mailben történik, úgy a jogi igazolás
céljából előfordulhat, hogy megerősítő levelet is kell küldeni. Amennyiben a jelölt nem tesz eleget az ajánlatkérő
ezen kérésének, akkor jelentkezését automatikusan kizárják.

II. szakasz: A lefedett területek
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az előrelátható szerződések típusai:
Árubeszerzés.
Az Európai Parlament által világszerte közösen szervezett rendezvényekhez, konferenciákhoz és gyűlésekhez
szükséges berendezések és tolmácsfülkék rövid távú bérlése, hangsúlyt fektetve az afrikai, karibi és csendes-
óceáni országokra (AKCS-országok), Latin-Amerikára, a mediterrán országok uniójára, Kelet-Európára és az
Euronest-országokra.
Tolmácsfülkék:
— a szerződés a következő igények kielégítésére irányul: Audipack Silent tolmácsfülkék, 2 és 3 ülőhellyel és
fülkénként megegyező számú asztallal, vagy ezzel egyenértékű teljesítményű fülkék,
— szükséges, hogy a tolmácsok közvetítő („relay”) nyelvet alkalmazhassanak (a forrásnyelvtől eltérő nyelvet
hallgathassanak) és azt fordíthassák a célnyelvre (B csatorna).
Műszaki berendezések:
— szinkrontolmács-rendszer az eredeti + legfeljebb 7 nyelvre,
— vezeték nélküli mikrofonok és vevőkészülék szájbeszélős fejhallgatókkal („headset”) (legfeljebb 400
résztvevő számára),
— felvétel MP3-ra,
— hangrendszer mikrofonokkal, hangszóróval és valamennyi egyéb berendezéssel az eredeti + nyelvi
változatok rögzítése céljára.
Segítségnyújtás:
— hangtechnikus a felszerelés, a konfigurálás elvégzéséhez, és a rendezvény lebonyolításához.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:HU:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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II.1.2) A felhívás által lefedett tevékenységi területek:
A szándéknyilatkozati felhívásban foglalt tevékenységi területek vagy szektorok részletes leírása:
Árubeszerzés/bérlés.
A teljesítés lehetséges helyei: világszerte – az AKCS-országokra, Latin-Amerikára, a mediterrán országok
uniójára, Kelet-Európára és az Euronest-országokra összpontosítva.

II.1.3) Az építési beruházás elvégzésének, az áruk szállításának, illetve a szolgáltatások teljesítésének helye:
Az Európai Parlament által közösen szervezett különféle rendezvények, konferenciák, gyűlések helyszínei
világszerte – az AKCS-országokra, Latin-Amerikára, a mediterrán országok uniójára, Kelet-Európára és az
Euronest-országokra összpontosítva.

II.1.4) Szerződéstípusok, melyek nem tartoznak a jelen felhívás keretébe (adott esetben)

III. szakasz: A szándéknyilatkozati felhívást szabályozó feltételek
III.1) Általános pontok:

A felhívás kizárólagos címzettjét azok a gazdasági szereplők alkotják, akik a kiválasztási kritériumokban
meghatározottak szerint megfelelő és jelentős szakmai háttérrel rendelkeznek.
Kérjük az érdekelt jelentkezőket, hogy jelentkezéseiket e felhívás rendelkezéseivel és a benne megjelölt
célkitűzésekkel összhangban nyújtsák be. Az ajánlatkérő azokat a jelentkezéseket veszi fel a listára, amelyek
megfelelnek a IV.2. és a IV.3. pontban meghatározott kritériumoknak. Amennyiben a II.1.1. és a II.1.2. ponttal
kapcsolatos területeken közbeszerzési felhívás közzétételére nyílik lehetőség, az ajánlatkérő a listán szereplő
összes, vagy közülük néhány gazdasági szereplőt kér fel az adott szerződésre vonatkozó objektív, nem
diszkriminatív kritériumok alapján pályázat benyújtására. Az ajánlatkérő a szerződéssel kapcsolatos pályázati
dokumentumokat valamennyi pályázatbenyújtásra felkért gazdasági szereplő számára egyidejűleg küldi meg.
A listára történt felvétel semmilyen kötelezettséget nem jelent az Európai Parlamentre nézve szerződés
odaítélésére, illetve az előzőekből következően ajánlattételi felhívás feladására vonatkozóan.

III.2) A szándéknyilatkozati felhívás érvényessége:
E szándéknyilatkozati felhívás 3 évig lesz érvényes attól számítva, hogy a felhívást megküldik az Európai Unió
Kiadóhivatalának:
Az érvényesség intervalluma: 1.3.2012 to 1.3.2015.
Az érdekelt felek a lista érvényességi ideje alatt bármikor jelentkezhetnek, kivéve az utolsó 3 hónapot.
A jelentkezések benyújtásának határideje: 1.12.2014.
Az ajánlatkérő az új jelentkezéseket rendszeres időközönként (legalább 3 havonta) értékeli.

III.3) A jelentkezések értékelésének eredményeiről történő értesítés:
A beérkezett jelentkezések értékelése után az ajánlatkérő által kiválasztott jelölteket (csak azokat, akik
megfelelnek a IV.2. és IV.3. pontban felsorolt kritériumoknak) felveszik egy listára. Az ajánlatkérő a listára
történt felvételtől számított legfeljebb 30 naptári napon belül írásban értesíti a jelölteket arról, hogy felkerültek a
listára.
Az ajánlatkérő azokat a jelölteket is értesíti írásban, akiket visszautasított, mégpedig a visszautasításra
vonatkozó döntés megszületésétől számított legfeljebb 30 naptári napon belül. Az ajánlatkérő a jelentkezéseik
visszautasításának okait is abban a közleményben tünteti fel.

IV. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi, technikai, szakmai és adminisztratív információk
IV.1) Jogi forma

IV.1.1) A jelentkező építési vállalkozók, szállítók vagy szolgáltatók konzorciumának jogi formája:
Meghatározott jogi forma nincs előírva.

IV.1.2) Jogi helyzet – referenciákkal igazoltan

IV.2) Kizárási kritériumok:
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1. A jelölteket vagy pályázókat kizárják a jelen szándéknyilatkozati felhíváson alapuló közbeszerzési eljárásban
való részvételből, amennyiben:
(a) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatti, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló
eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy
közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben
vannak;
(b) jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;
(c) súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit az ajánlatkérő bármely eszközzel bizonyíthat;
(d) nem tettek eleget társadalombiztosítási járulék vagy adó megfizetésével kapcsolatos kötelezettségeiknek
azon ország jogi rendelkezései szerint, amely országban a székhelyük van, az ajánlatkérő országa vagy azon
ország jogi rendelkezései szerint, amelyben a szerződést teljesíteni kell;
(e) jogerősen elítélték őket csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, vagy bármely más, az Európai
Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes cselekedet miatt;
(f) jelenleg a költségvetési rendelet 96. cikke (1) bekezdésében említett közigazgatási szankció hatálya alá
esnek.
2. Egyetlen a jelen szándéknyilatkozati felhíváson alapuló szerződést sem ítélnek oda olyan jelölteknek vagy
pályázóknak, akik:
(a) összeférhetetlenségi helyzetben vannak;
(b) hamis adatokat szolgáltatnak az ajánlatkérő által a szerződési folyamatban való részvétel feltételeként előírt
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, vagy elmulasztják az adatszolgáltatás teljesítését;
(c) a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az 1. bekezdésben szereplő kizárási helyzetek valamelyikében
vannak.
3. A jelentkezőknek vagy pályázóknak igazolniuk kell, hogy nincsenek az 1. bekezdésben felsorolt helyezetek
egyikében sem. E célból keltezett és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell benyújtaniuk (adatlap I. melléklete –
2. szakasz, elérhető az alábbi címen: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Az ajánlatkérő
minden esetben fenntartja a jogot arra, hogy a kiválasztott pályázótól a közbeszerzési eljárás elindítása után az
alábbi igazoló okmányok benyújtását kérje:
— az 1(a), (b) vagy (e) bekezdésekben említett esetekre vonatkozóan új keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
illetve annak hiányában a felsorolt követelmények teljesülését igazoló egyéb olyan, a fentivel egyenértékű
dokumentum, amelyet a jogi személy származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága
bocsátott ki,
— az 1(d) bekezdésben szereplő eset tekintetében az érintett állam illetékes hatósága által kibocsátott, új keletű
tanúsítvány.
4. Amennyiben az érintett országban nem adnak ki a 3. bekezdésben említett dokumentumot, valamint az
egyéb olyan esetek tekintetében, amelyek a 1(c) és (f) bekezdésekben említett kizáráshoz vezetnek, azt
helyettesítheti egy eskü alatt tett nyilatkozat vagy annak hiányában az érintett jogi személy által a származása
szerinti ország igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy kompetens szakmai vagy
kereskedelmi szerve előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.
5. Amennyiben az ajánlatkérőnek kétségei vannak a jelöltek helyzetével kapcsolatban, akkor felkeresheti
az illetékes hatóságokat az adott helyzet tekintetében szükségesnek tartott információk megszerzése
érdekében.

IV.3) Kiválasztási kritériumok (a költségvetési rendelet 97. cikke)

IV.3.1) Gazdasági és pénzügyi helyzet – követelmények:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozat (I. melléklet, adatlap – 3. szakasz; elérhető az alábbi weboldalon:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); igény esetén további igazoló bankszámlakivonat és
biztosítási okmányok, vagy igazolás szakmai felelősségbiztosítás meglétéről, vagy bármely egyéb, kifejezetten
igazolásként bekért dokumentum.

IV.3.1.1) A szükséges gazdasági és pénzügyi felkészültség igazolása céljából benyújtandó információk,
formaságok és dokumentumok kimerítő listája:
Aláírt pénzügyi kimutatások/mérlegek vagy mérlegkivonat, legalább az elmúlt 2 lezárt évre visszamenően
(adatlap I. melléklete – 3. szakasz; SC.1; elérhető http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Műszaki és szakmai kapacitás – a kért referenciák:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A vállalat bemutatása, annak tevékenységei, a szakmai és technikai alkalmasság igazolása, és legalább 3 éves
szakmai tapasztalat az igényelt árubeszerzés-típus terén (adatlap I. melléklete – 3. szakasz; SC.2; elérhető
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
A tolmácsfülkék és a műszaki berendezések leírása (I. melléklet – adatlap – 3. szakasz; SC.3; elérhető http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Azoknak a földrajzi terület(ek)nek a megnevezése, ahol a szolgáltatásokat teljesíteni tudja (adatlap I. melléklete
– 3. szakasz; SC.4; elérhető http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) A szükséges technikai és szakmai felkészültség igazolása céljából benyújtandó információk,
formaságok és dokumentumok kimerítő listája:
Lásd a IV.3.2. pontot.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a konkrét szerződésre vonatkozó előírásokban a pályázóktól annak
megerősítését kérje, hogy helyzetükben a kizárási és kiválasztási kritériumokra tekintettel a jelentkezéseikben
feltüntetettekhez képes nem következett be változás, vagy rendszeresen olyan igazoló dokumentumok
benyújtását kérje, amelyeket szükségesnek tart ahhoz, hogy ellenőrizze, hogy a jelentkezések benyújtásakor
értékelt felkészültségben nem következett be lényeges változás. Amennyiben szükséges, az ajánlatkérő a
listára korábban felvett jelöltet kizárhatja. Döntésre azután kerül sor, hogy az érintett jelölt indokait értékelték.
Mindig írásban történik az értesítés.

IV.4) Adminisztratív információk

IV.4.1) A részvételi kérelmek nyelve az alábbi lehet:
Az Európai Unió valamennyi nyelvén benyújtható. A munkanyelv az angol, a francia vagy a spanyol.
angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz,
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

IV.4.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
1.3.2012.
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