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Šis skelbimas TED svetainėje: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:LT:HTML

B-Briuselis: Kvietimas pareikšti susidomėjimą dėl vertėjų raštu kabinų ir techninės įrangos nuomos
2012/S 50-080909

Skelbimas apie kvietimą pareikšti susidomėjimą

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Oficialus perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas:

Europos Parlamentas, Išorės politikos generalinis direktoratas, Finansų skyrius, skyriaus vadovas Bernard
Hellot, „Willy Brandt“ pastatas, biuras 04M019, pašto tarnyba, „Altiero Spinelli“ pastatas 00F256, Kvietimas
pareikšti susidomėjimą: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths“, rue Wiertz 60, 1047Briuselis, BELGIJA. El. p.
xp-finance@europarl.europa.eu Interneto adresas http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Adresas, kuriuo galima gauti dokumentus:
Nurodytas I.1 punkte.

I.3) Adresas, kuriuo turi būti siunčiami pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti:
Nurodytas I.1 punkte.
Susidomėję pareiškėjai gali siųsti paraiškas (įskaitant patvirtinančius dokumentus, tinkamus vertinant pagal
šalinimo ir atrankos kriterijus) paštu arba el. laišku. Jei paraiška teikiama el. laišku, gali reikėti pateikti
patvirtinamąjį raštą, kuris būtų teisinis įrodymas. Jei kandidatas neįvykdo šio perkančiosios organizacijos
reikalavimo, jo paraiška bus automatiškai atmesta.

II dalis: Aprėpiamos sritys
II.1) Apibūdinimas

II.1.1) Numatomų sutarčių rūšys:
Prekės.
Trumpalaikė vertėjų žodžiu kabinų ir įrangos nuoma Europos Parlamento visame pasaulyje organizuojamiems
renginiams, konferencijoms ir asamblėjoms, ypač Afrikos, Karibų jūros regiono ir Ramiojo vandenyno šalyse
(AKR šalys), Lotynų Amerikoje, Viduržemio jūros šalių sąjungoje, Rytų Europos ir Euronest šalyse.
Vertėjų žodžiu kabinos:
— reikalingos „Audipack“ tylios 2 ir 3 vietų vertėjų žodžiu kabinos su atitinkamu skaičiumi stalų kiekvienoje
kabinoje ar lygiavertės kabinos,
— vertėjai žodžiu turėtų gebėti naudoti „relay“ (klausyti kalbos, kuri nėra originalo) ir versti į vertimo kalbą (B
kanalas).
Techninė įranga:
— sinchroninio vertimo sistema (originalas + ne daugiau nei 7 kalbos),
— belaidžiai mikrofonai ir imtuvas su ausinėmis (pvz., daugiausia 400 dalyvių),
— įrašymas MP3 formatu,
— garso sistema su mikrofonais, kolonėlėmis ir visa būtina papildoma įranga, įrašyti originalui ir kalboms.
Pagalba:
— garso technikas, kuris atliks diegimo ir nustatymo veiksmus bei valdys renginį.

II.1.2) Veiklos sritys, kurias aprėpia šis skelbimas:
Išsamus kvietimo pareikšti susidomėjimą aprėpiamų veiklos sričių arba sektorių apibūdinimas:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:LT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Tiekimas arba nuoma.
Galimos pristatymo vietos: visame pasaulyje, ypač AKR šalyse, Lotynų Amerikoje, Viduržemio jūros šalių
sąjungoje, Rytų Europoje ir Euronest šalyse.

II.1.3) Darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:
Įvairių visame pasaulyje Europos Parlamento organizuojamų renginių, konferencijų, asamblėjų susitikimo vietos,
ypač AKR šalyse, Lotynų Amerikoje, Viduržemio jūros šalių sąjungoje, Rytų Europoje ir Euronest šalyse.

II.1.4) Sutarčių, kurios nesudaromos po šio skelbimo publikavimo, rūšys (jei tinka)

III dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą sąlygos:
III.1) Bendras vertinimas:

Šis konkursas rengiamas kviečiant dalyvauti ūkio veiklos vykdytojus, kurie turi tinkamą ir pakankamą profesinį
pasirengimą, nurodytą atrankos kriterijuose.
Susidomėję pareiškėjai kviečiami pateikti paraiškas pagal šiame skelbime esančius nurodymus bei
atsižvelgdami į nurodytus tikslus. Perkančioji organizacija atrinks paraiškas, kurios tenkina sąrašo IV.2 ir IV.3
punktuose esančius kriterijus. Kai vyks viešieji pirkimai, susiję su sritimi (-is), apibūdinta (-omis) II.1.1 ir II.1.2
punktuose, perkančioji organizacija gali pakviesti visus arba kelis į sąrašą įtrauktus ūkio subjektus pateikti
pasiūlymus, vadovaudamasi atitinkamai sutarčiai būdingais objektyviais ir nediskriminuojančiais kriterijais.
Perkančioji organizacija tuo pat metu išsiųs visiems kandidatams, kurie kviečiami pateikti pasiūlymą, kvietimo
dalyvauti konkurse dokumentus dėl atitinkamos sutarties sudarymo.
Tai, kad dalyvis įtrauktas į sąrašą, jokiais būdais neįpareigoja Europos Parlamento paskirti sutarties arba,
remiantis tuo, kas buvo minėta anksčiau, išsiųsti kvietimo dalyvauti konkurse, pateikiant pasiūlymą.

III.2) Kvietimo pareikšti susidomėjimą galiojimas:
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą galios 3 metus nuo šio skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos leidinių
biurui dienos:
Galioja 1.3.2012–1.3.2015.
Bet kokie suinteresuoti asmenys gali teikti paraiškas bet kada sąrašo galiojimo metu, išskyrus paskutiniuosius 3
mėnesius.
Paraiškų pateikimo terminas: 1.12.2014.
Perkančioji organizacija laikas nuo laiko įvertins naujas paraiškas (ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius).

III.3) Informavimas apie paraiškų įvertinimo rezultatus:
Įvertinus gautas paraiškas, perkančiosios organizacijos pasirinkti pareiškėjai (tenkinantys IV.2 ir IV.3 punktuose
nurodomus kriterijus) bus įtraukti į sąrašą. Perkančioji organizacija informuos pareiškėjus apie tai, ar jie įtraukti į
sąrašą, per ne ilgiau nei 30 dienų nuo įtraukimo.
Tie kandidatai, kurių paraiškos bus atmestos, perkančiosios organizacijos bus informuoti raštu per ne ilgesnį nei
30 kalendorinių dienų laikotarpį apie tai, kad jų paraiškos atmestos. Tame rašte perkančioji organizacija nurodys
priežastis, kodėl paraiška buvo atmesta.

IV dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė, techninė, profesinė ir administracinė informacija
IV.1) Teisinė forma

IV.1.1) Teisinė forma, kurią turi įgyti rangovų, tiekėjų arba paslaugų teikėjų konsorciumas, kuris teikia
paraiškas:
Jokio ypatingo juridinio statuso nėra reikalaujama.

IV.1.2) Teisinė situacija – nuorodos, kurias reikia pateikti:

IV.2) Šalinimo (paraiškų atmetimo) kriterijai:
1. Visi kandidatai arba konkurso dalyviai šalinami iš bet kokios pirkimo procedūros, pagrįstos šiuo kvietimu
pareikšti susidomėjimą, jeigu:
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a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl
skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri
susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
b) jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata
galią;
c) yra kalti padarę rimtą profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali
pagrįsti;
d) jie yra neįvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal šalies,
kurioje yra įsteigti, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis,
teisines nuostatas;
e) jų atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Europos Sąjungos finansiniams
interesams;
f) jiems taikomos administracinės nuobaudos, nurodytos finansinio reglamento 96 straipsnio 1 dalyje.
2. Jokia sutartis vykstant paskelbtam konkursui nesudaroma su kandidatais arba konkurso dalyviais, kurie:
a) dalyvauja interesų konflikte;
b) nusižengia iškraipydami informaciją, kurios pateikimas perkančiajai organizacijai yra sąlyga dalyvauti
sutarties skyrimo procedūroje, arba reikiamų duomenų nepateikia;
c) yra vienoje iš šalinimo padėčių, nurodytų šios pirkimo procedūros 1 dalyje.
3. Kandidatai arba konkurso dalyviai turi patvirtinti, kad jie nėra nė vienoje iš 1 dalyje nurodytų padėčių. Šiuo
tikslu jie turi pateikti pasirašytą garbės pareiškimą su data (I priedas, Informacijos forma, 2 dalis, esantis http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Bet kokiu atveju perkančioji organizacija turi teisę reikalauti,
kad pasirinktasis konkurso dalyvis, remdamasis vykdoma pirkimo procedūra, pateiktų šiuos patvirtinamuosius
dokumentus:
— 1 dalies a, b ar e punktams reikia pateikti naujausią teismo protokolo išrašą arba, jeigu jo nėra, lygiavertį
dokumentą, išduotą konkurso dalyvio kilmės šalies arba šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar
administracinės institucijos, dokumentą, patvirtinantį, kad šie reikalavimai tenkinami,
— 1 dalies d punktui pateikti naujausią pažymą, išduotą susijusios šalies kompetentingos institucijos.
4. Tuo atveju, kai susijusi valstybė 3 dalyje nurodyto (-ų) dokumento (-ų) arba pažymėjimo (-ų) neišduoda ir
dėl kitų pašalinimo atvejų, numatytų 1 dalies c ir f punktuose, juos gali pakeisti pareiškimas su priesaika arba,
jei jos nėra, oficialus pareiškimas, kurį suinteresuotoji šalis pateikia savo kilmės šalies arba šalies, iš kurios
juridinis asmuo atvyko, teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei arba
verslo institucijai.
5. Tuo atveju, jei perkančiajai organizacijai iškiltų abejonių, susijusių su kandidatų padėtimi, ji gali kreiptis į
kompetentingas institucijas ir gauti bet kokią esant tokiai situacijai reikalingą informaciją.

IV.3) Atrankos kriterijai (Finansinio reglamento 97 straipsnis):

IV.3.1) Ekonominiai ir finansiniai pajėgumai – reikalavimai:
Informacija ir formalumai, kuriais vadovaujantis vertinama, ar tenkinami reikalavimai:
Užpildytas ir pasirašytas pareiškimas (I priedas, Informacijos forma, 3 dalis; galima atsisiųsti iš http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); prireikus – papildomi banko ir draudimo dokumentai,
profesinės rizikos draudimo sutartis arba bet koks kitas dokumentas, kurio specialiai reikalaujama kaip
įrodymo.

IV.3.1.1) Visas sąrašas, kuriame būtų informacija, formalumai ir dokumentai, pateikiami įrodant ekonominius ir
finansinius pajėgumus, kuriuos įrodyti reikalaujama:

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
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Pasirašytos bent 2 metų, kurių sąskaitos buvo uždarytos, finansų ataskaitos, balansai ar jų išrašai (I priedas,
Informacijos forma, 3 dalis; SC.1; pateikta http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Techniniai ir profesiniai pajėgumai – reikalaujamos nuorodos:
Informacija ir formalumai, kuriais vadovaujantis vertinama, ar tenkinami reikalavimai:
Bendrovės, jos veiklos pristatymas, įrodant jos profesinius ir techninius pajėgumus, bei bent 3 metų profesinė
patirtis, įgyta teikiant reikalingo tipo paslaugas (I priedas, Informacijos forma, 3 dalis; SC.2; pateikta http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Vertėjų žodžiu kabinų ir techninės įrangos aprašymas (I priedas, Informacijos forma, 3 dalis; SC.3; pateikta
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Geografinės (-ių) srities (-čių), kurioje (-iose) galima teikti paslaugas, nurodymas (I priedas, Informacijos forma,
3 dalis; SC.4; pateikta http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Visas sąrašas, kuriame būtų informacija, formalumai ir dokumentai, pateikiami įrodant ekonominius ir
finansinius pajėgumus, kuriuos įrodyti reikalaujama:
Žr. IV.3.2 punktą.
Perkančioji organizacija turi teisę specialios sutarties specifikacijose reikalauti, kad konkurso dalyviai savo
pasiūlymuose patvirtintų, jog tebėra toje pačioje padėtyje pagal šalinimo ir atrankos kriterijus, kaip nurodyta jų
paraiškoje. Gali būti netgi reikalaujama, kad tam tikrais laikotarpiais jie pateiktų patvirtinamuosius dokumentus,
kuriuos ji laiko būtinais, siekdama patikrinti, jog pajėgumai, nurodyti paraiškose, nėra iš esmės pasikeitę.
Prireikus perkančioji organizacija gali pašalinti iš sąrašo anksčiau į jį įtrauktą kandidatą. Toks sprendimas gali
būti priimtas įvertinus visus paraiškėjo įrodymus. Apie tai visada informuojama raštu.

IV.4) Administracinė informacija

IV.4.1) Kalba (-os), kurios gali būti vartojamos dalyvavimo paraiškoje:
Gali būti naudojamos visos Europos Sąjungos kalbos. Darbo kalba bus anglų, prancūzų ar ispanų.
Airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų,
prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

IV.4.2) Šio skelbimo išsiuntimo data:
1.3.2012.
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