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Šis paziņojums TED tīmekļa vietnē: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:LV:HTML

B-Brisele: Aicinājums piedalīties saistībā ar tulkošanas kabīņu un tehniskā aprīkojuma nomu
2012/S 50-080909

Paziņojums par aicinājumu piedalīties

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde
I.1) Līgumslēdzējas iestādes pilns nosaukums un adrese:

Eiropas Parlaments, Ārpolitikas ģenerāldirektorāts, Finanšu daļa, Bernard Hellot, daļas vadītājs, Villija Branta
ēka, birojs 04M019, Pasta dienests, Altiero Spinelli ēka 00F256, Aicinājums piedalīties: "EP/EXPO/C/Finance/
Interpreter booths", rue Wiertz 60, 1047Brisele, BEĻĢIJA. E-pasts: xp-finance@europarl.europa.eu Internets:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Adrese, kur var saņemt papildu informāciju:
Tā pati, kas I.1) punktā.

I.3) Adrese, uz kuru jāsūta dalības pieteikumi:
Tā pati, kas I.1) punktā.
Ieinteresētie pieteikumu iesniedzēji var nosūtīt savus pieteikumus (ieskaitot izslēgšanas un atlases kritērijiem
nepieciešamos papildu dokumentus) ar vēstuli vai e-pastu. Ja iesniegšana tiek veikta pa e-pastu, var būt
nepieciešama arī apstiprinājuma vēstule tiesiska pierādījuma dēļ. Ja kandidāts neizpildīs šo līgumslēdzējas
iestādes prasību, viņa pieteikums tiks automātiski izslēgts.

II iedaļa: Ietvertās jomas
II.1) Apraksts

II.1.1) Paredzamo līgumu veidi:
Piegādes.
Tulkošanas kabīņu un aprīkojuma īstermiņa noma pasākumiem, konferencēm un asamblejām, kuru
organizēšanā visā pasaulē piedalās Eiropas Parlaments – galvenokārt Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā
okeāna valstīs (ĀKK valstīs), Latīņamerikā, Vidusjūras reģiona valstu savienībā, Austrumeiropā un Euronest
valstīs.
Tulkošanas kabīnes:
— nepieciešamas "Audipack" skaņu izolējošas tulkošanas kabīnes ar 2 un 3 sēdvietām un tādu pašu skaitu
galdu katrā kabīnē vai kabīnes ar līdzvērtīgu veiktspēju,
— jānodrošina iespēja tulkiem izmantot "releja režīmu" (lai klausītos valodu, kas nav avotvaloda) un tulkot
mērķvalodā (B kanāls).
Tehniskais aprīkojums:
— sinhronās tulkošanas sistēma oriģinālvalodai un maksimāli 7 valodām,
— bezvadu mikrofoni un uztvērēji ar austiņām (maksimāli 400 dalībniekiem),
— ierakstīšana MP3 formātā,
— skaņas sistēmas ar mikrofoniem, skaļruņiem un visu nepieciešamo papildu aprīkojumu oriģinālvalodas un
citu valodu ierakstīšanai.
Palīdzība:
— skaņu tehniķis uzstādīšanai, konfigurēšanai un pārvaldībai pasākumā.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:LV:HTML
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II.1.2) Šajā paziņojumā ietvertās darbības jomas:
Detalizēts šajā aicinājumā piedalīties ietverto jomu vai nozaru apraksts:
piegāde/noma.
Iespējamās piegādes vietas: visā pasaulē – galvenokārt ĀKK valstīs, Latīņamerikā, Vidusjūras reģiona valstu
savienībā, Austrumeiropā un Euronest valstīs.

II.1.3) Būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta:
Dažādu pasākumu, konferenču, asambleju, kuru organizēšanā piedalās Eiropas Parlaments, norises vietas
visā pasaulē – galvenokārt ĀKK valstīs, Latīņamerikā, Vidusjūras reģiona valstu savienībā, Austrumeiropā un
Euronest valstīs.

II.1.4) Šajā paziņojumā neietverto līgumu veidi (ja piemērojams)

III iedaļa: Nosacījumi, kas attiecas uz šo aicinājumu piedalīties
III.1) Vispārējie punkti:

Šis aicinājums ir adresēts vienīgi uzņēmējiem ar atbilstošu un nozīmīgu profesionālo pieredzi, kā noteikts
atlases kritērijos.
Ieinteresētie pieteikumu iesniedzēji tiek aicināti iesniegt pieteikumus saskaņā ar šā paziņojuma noteikumiem
un turpmāk aprakstītajiem mērķiem. Līgumslēdzēja iestāde sarakstā ietvers visus pieteikumus, kas atbilst IV.2)
un IV.3) punktā norādītajiem kritērijiem. Ja ir jāveic publiskā iepirkuma procedūra saistībā ar II.1.1) un II.1.2)
punktā aprakstīto(-ajām) jomu(-ām), līgumslēdzēja iestāde, pamatojoties uz attiecīgajam līgumam specifiskiem
objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, var uzaicināt dažus vai visus sarakstā ietvertos uzņēmējus
iesniegt piedāvājumus. Līgumslēdzēja iestāde nosūtīs vienlaicīgi visiem uzņēmējiem, kas uzaicināti iesniegt
piedāvājumu, ar attiecīgo līgumu saistītos konkursa dokumentus.
Iekļaušana sarakstā neuzliek nekādas saistības Eiropas Parlamentam ne attiecībā uz līguma piešķiršanu, ne arī
– atbilstoši iepriekš minētajam – attiecībā uz uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu nosūtīšanu.

III.2) Aicinājuma piedalīties spēkā esamība:
Šis aicinājums piedalīties būs spēkā 3 gadus, sākot no dienas, kad paziņojums ir nosūtīts Eiropas Savienības
Publikāciju birojam:
spēkā no 1.3.2012 līdz 1.3.2015.
Jebkura ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu visā saraksta spēkā esamības periodā, izņemot šā
perioda pēdējos 3 mēnešos.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1.12.2014.
Līgumslēdzēja iestāde regulāri (vismaz ik pēc 3 mēnešiem) novērtēs jaunos pieteikumus.

III.3) Pieteikumu novērtēšanas rezultātu paziņošana:
Pēc saņemto pieteikumu novērtēšanas līgumslēdzējas iestādes atlasītie pieteikumu iesniedzēji (tie, kas atbilst
turpmāk IV.2) un IV.3) punktā minētajiem kritērijiem) tiks ietverti sarakstā. Līgumslēdzēja iestāde paziņos
pieteikumu iesniedzējiem par viņu iekļaušanu sarakstā ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc iekļaušanas.
Noraidītajiem kandidātiem līgumslēdzēja iestāde arī paziņos par to rakstiski ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu
laikā pēc noraidīšanas lēmuma pieņemšanas. Līgumslēdzēja iestāde šajā paziņojumā norādīs viņu pieteikumu
noraidīšanas iemeslus.

IV iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā, tehniskā, profesionālā un administratīvā informācija
IV.1) Juridiskā forma

IV.1.1) Juridiskā forma, kāda jāpieņem būvdarbu darbuzņēmēju, piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju
konsorcijam:
Īpaša juridiskā forma nav nepieciešama.

IV.1.2) Tiesiskais stāvoklis – nepieciešamie dokumenti
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IV.2) Izslēgšanas kritēriji:
1. Visi kandidāti vai pretendenti tiks izslēgti no dalības jebkurā ar šo aicinājumu piedalīties saistītajā iepirkuma
procedūrā, ja:
a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem,
pārtraukuši uzņēmējdarbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai
nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas
procedūras rezultātā;
b) tie ar spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar viņu profesionālo
darbību;
c) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko
līgumslēdzēja iestāde var pieņemt;
d) tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar
tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts
tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
e) attiecībā uz tiem pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā
grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm;
f) šobrīd tie ir pakļauti administratīvam sodam, kas minēts Finanšu regulas 96. panta 1. punktā.
2. Jebkurš ar šo aicinājumu piedalīties saistītais līgums netiek piešķirts kandidātiem vai pretendentiem, kas:
a) ir iesaistīti interešu konfliktā;
b) ir vainojami sniegtās informācijas sagrozīšanā, kuru līgumslēdzēja iestāde pieprasa kā nosacījumu līdzdalībai
iepirkuma procedūrā, vai arī nesniedz šo informāciju;
c) atrodas kādā no šīs iepirkuma procedūras izslēgšanas situācijām, kas minētas 1. punktā.
3. Kandidātiem vai pretendentiem jāapstiprina, ka viņi neatrodas nevienā no 1. punktā minētajām situācijām.
Šajā sakarā viņiem jāiesniedz atbilstoši datēts un parakstīts "goda vārda" apliecinājums (I pielikums,
informācijas veidlapa – 2. iedaļa, pieejams http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Jebkurā
gadījumā līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pieprasīt izraudzītajam pretendentam pēc iepirkumu procedūras
uzsākšanas iesniegt šādus papildu dokumentus:
— attiecībā uz 1. punkta a), b) vai e) apakšpunktā minētajiem gadījumiem – izrakstu no sodāmības reģistra vai,
ja šāda izraksta nav, līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegusi šīs juridiskās personas izcelsmes valsts vai mītnes
zemes kompetenta tiesu vai pārvaldes iestāde un kurš pierāda, ka šīs prasības ir izpildītas,
— attiecībā uz 1. punkta d) apakšpunktā minēto gadījumu – jaunāko sertifikātu, ko izsniegusi attiecīgās valsts
kompetentā iestāde.
4. Ja 3. punktā minēto(-os) dokumentu(-us) vai sertifikātu(-us) attiecīgajā valstī neizsniedz, un attiecībā uz
citiem 1. punkta c) un f) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem to var aizstāt ar paziņojumu, kas
apstiprināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar attiecīgās juridiskās personas svinīgu paziņojumu kompetentai
tiesu vai pārvaldes iestādei, notāram vai kompetentai profesionālajai vai tirdzniecības organizācijai šīs juridiskās
personas izcelsmes valstī vai mītnes zemē.
5. Ja līgumslēdzējai iestādei rodas šaubas par kandidātu stāvokli, tā var griezties pie kompetentajām iestādēm,
lai saņemtu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu šajā situācijā.

IV.3) Atlases kritēriji (Finanšu regulas 97. pants)

IV.3.1) Saimnieciskās un finansiālās spējas – prasības:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
atbilstoši datēts un parakstīts apliecinājums (I pielikums – informācijas veidlapa – 3. iedaļa, pieejams http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); pēc pieprasījuma papildu bankas un apdrošināšanas izziņas

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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vai pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu, vai citi dokumenti, kas īpaši pieprasīti kā
pierādījums.

IV.3.1.1) Informācijas, formalitāšu un dokumentu pilns saraksts, kas jāiesniedz, lai pierādītu nepieciešamās
saimnieciskās un finansiālās spējas:
Parakstīti finanšu pārskati/bilances vai to izraksti par vismaz pēdējiem 2 gadiem, par kuriem ir slēgti konti
(I pielikums – informācijas veidlapa – 3. iedaļa; SC.1; pieejams http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2) Tehniskās un profesionālās spējas – nepieciešamie dokumenti:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
uzņēmuma apraksts, tā darbības joma ar pierādījumu par tā profesionālajām un tehniskajām spējām un vismaz
3 gadu profesionālo pieredzi nepieciešamo piegāžu jomā (I pielikums – informācijas veidlapa – 3. iedaļa; SC.2;
pieejams http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Tulkošanas kabīņu un tehniskā aprīkojuma apraksts (I pielikums – informācijas veidlapa – 3. iedaļa; SC.3;
pieejams http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Norāde par ģeogrāfisko teritoriju(-ām), kur jūs varat sniegt pakalpojumus (I pielikums – informācijas veidlapa –
3. iedaļa; SC.4; pieejams http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Informācijas, formalitāšu un dokumentu pilns saraksts, kas jāiesniedz, lai pierādītu nepieciešamās
tehniskās un profesionālās spējas:
Skatīt IV.3.2) punktu.
Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības konkrēta līguma specifikācijās pieprasīt, lai pretendenti apstiprina savos
piedāvājumos, ka viņi vēl joprojām atrodas tādā pašā situācijā saistībā ar izslēgšanas un atlases kritērijiem,
kā norādīts viņu pieteikumos, vai pat pieprasīt regulāri iesniegt papildu dokumentus, kurus tā uzskata par
nepieciešamiem, lai pārbaudītu, ka spējas, kas novērtētas pieteikumu iesniegšanas laikā, nav ievērojami
mainījušās. Ja nepieciešams, līgumslēdzēja iestāde var izslēgt no saraksta kandidātu, kas iepriekš tajā bija
ietverts. Šis lēmums tiks pieņemts pēc attiecīgā pieteikuma iesniedzēja visu iesniegto argumentu novērtēšanas.
Tas vienmēr tiks paziņots rakstiski.

IV.4) Administratīvā informācija

IV.4.1) Valoda(-as), kuru(-as) var izmantot dalības pieteikumā:
Var izmantot visas Eiropas Savienības valodas. Darba valoda būs angļu, franču vai spāņu valoda.
Angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu,
portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru.

IV.4.2) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
1.3.2012.
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