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Dan l-avviż fil-website TED http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:MT:HTML

B-Brussell: sejħa għal espressjonijiet ta' interess għall-kiri ta' kabini għall-interpreti u tagħmir tekniku
2012/S 50-080909

Avviż għal sejħa ta' espressjonijiet ta' interess

EP/EXPO/C/Finance/Kabini għall-interpreti

L-I Taqsima: L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt
I.1) L-isem u l-indirizz uffiċjali tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt:

Il-Parlament Ewropew, Id-Direttorat-Ġenerali għall-Politiki Esterni, it-Taqsima tal-Finanzi, għall-attenzjoni tas-:
Sur Bernard Hellot, Kap tat-Taqsima, Il-Binja Willy Brandt, l-Uffiċċju 04M019, Servizz Postali,Il-Binja Altiero
Spinelli 00F256, Sejħa għal espressjonijiet ta' interess: 'EP/EXPO/C/Finance/Kabini għall-interpreti', rue Wiertz
60, 1047Brussels, IL-BELĠJU. Email: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) L-indirizz minn fejn jista' jinkiseb tagħrif addizzjonali:
L-istess bħalma hemm imniżżel fil-punt I.1.

I.3) L-indirizz fejn għandhom jintbagħtu t-talbiet biex wieħed jieħu sehem:
L-istess bħalma hemm imniżżel fil-punt I.1.
L-applikanti li huma interessati jistgħu jibagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom (inklużi d-dokumenti ta' prova li huma
meħtieġa għall-kriterji tat-twarrib u tal-għażla) permezz ta' ittra jew email. Fil-każ ta' sottomissjoni bl-email tista'
tkun meħtieġa wkoll konferma b'ittra għal raġunijiet ta' prova legali. Jekk il-kandidat jonqos milli jwieġeb għal
talba bħal din mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt l-applikazzjoni tiegħu se titwarrab b'mod awtomatiku.

It-II Taqsima: L-oqsma koperti
II.1) Tifsira

II.1.1) It-tipi ta' kuntratti li huma maħsuba li se jsiru:
Il-provvisti.
Kiri għal żmien qasir ta' kabini għall-interpreti u tagħmir għal avvenimenti, konferenzi u laqgħat organizzati
flimkien madwar id-dinja mill-Parlament Ewropew, b'fowkus fuq il-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku
(il-pajjiżi tal-AKP), l-Amerika Latina, l-Unjoni għall-pajjiżi tal-Mediterran, l-Ewropa tal-Lvant u l-pajjiżi tal-
Euronest.
Il-kabini għall-interpreti:
— Kabini silenzjużi tal-Audipack għall-interpreti b'2 u 3 siġġijiet u għadd ekwivalenti ta' skrivaniji għal kull kabina,
jew kabini b'faċilitajiet ekwivalenti huma meħtieġa,
— l-interpreti għandhom ikunu jistgħu jużaw ir-'rilej' (biex jisimgħu lsien differenti mis-sors) u jittraduċu f'ilsien fil-
mira (kanal-B).
Tagħmir tekniku:
— sistema ta' interpretazzjoni għall-ilsien oriġinali + massimu ta' 7 ilsna,
— mikrofoni u riċevitur bla wajer bis-sett tal-kuffji tal-widnejn (għal massimu ta' 400 parteċipant),
— l-irrekordjar ġo l-MP3,
— it-tagħmir li li jipproduċi u jkabbar l-intensità tal-ħoss b'mikrofoni, lawdspiker u t-tagħmir addizzjonali
neċessarji kollha għall-irrekordjar oriġinali + l-ilsna,
L-għajnuna:
— tekniku tal-ħsejjes għall-installazzjoni, għall-konfigurazzjoni u biex iħaddem l-avveniment.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:MT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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II.1.2) L-oqsma ta' attività li jaqgħu taħt dan l-avviż:
Deskrizzjoni ddettaljata tal-oqsma jew setturi ta' attività li jaqgħu taħt din is-sejħa għal espressjonijiet ta'
interess:
Il-provvista/il-kiri.
Il-postijiet possibbli ta' kunsinna: mad-dinja kollha b'fowkus fuq il-pajjiżi tal-AKP, l-Amerika Latina, l-Unjoni għall-
pajjiżi tal-Mediterran, l-Ewropa tal-Lvant, u l-pajjiżi tal-Euronest.

II.1.3) Il-post fejn iseħħu t-twettiq tax-xogħol, il-kunsinna tal-provvisti jew l-għoti tas-servizzi:
Il-postijiet ta' diversi avvenimenti, konferenzi, laqgħat organizzati flimkien mill-Parlament Ewropew madwar id-
dinja, b'fowkus fuq il-pajjiżi tal-AKP, l-Amerika Latina, l-Unjoni għall-pajjiżi tal-Mediterran, l-Ewropa tal-Lvant u l-
pajjiżi tal-Euronest.

II.1.4) It-tipi ta' kuntratti esklużi minn dan l-avviż (jekk applikabbli)

It-IIl Taqsima: Il-kondizzjonijiet li jirregolaw is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess
IIl.1) Punti ġenerali:

Din is-sejħa hija indirizzata b'mod esklussiv lil dawk l-operaturi ekonomiċi li għandhom sfond professjonali xieraq
u konsiderevoli kif speċifikat fil-kriterji tal-għażla.
L-applikanti li huma interessati huma mistiedna biex jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom skont il-
provvedimenti ta' dan l-avviż u għall-iskopijiet imfissra fih. L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt ser tinkludi
l-applikazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji mniżżla f'lista fil-punti IV.2 u IV.3. Meta operazzjoni ta' ksib pubbliku
marbuta mal-qasam (mal-oqsma) imfisser (imfissra) fil-punti II.1.1 u II.1.2, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt
tista' tistieden lill-operaturi ekonomiċi kollha, jew lil uħud minnhom, li isimhom jidher fil-lista, skont kriterji
oġġettivi u mingħajr diskriminazzjoni li jkunu speċifiċi għall-kuntratt li jkollu x'jaqsam, biex jitfgħu offerta. L-
awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tibgħat simultanjament id-dokumenti tal-offerta marbuta mal-kuntratt li
jkollu x'jaqsam lill-operaturi ekonomiċi kollha mistiedna biex jitfgħu offerta.
Li wieħed jitniżżel fil-lista ma jfissirx li l-Parlament Ewropew għandu xi obbligu kemm f'dak li għandu x'jaqsam
mal-għoti ta' kuntratt jew, fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, f'dak li għandu x'jaqsam mad-dispaċċ ta' stedina għat-
tfigħ ta' offerta.

IIl.2) Il-validità tas-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
Din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess se tkun valida għal 3 snin b'effett mid-data li fiha l-avviż jintbagħat
lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea:
Valida mill-1.3.2012 sal-1.3.2015.
Il-partijiet interessati jistgħu japplikaw f'kull ħin tul il-perijodu ta' validità tal-lista, barra fl-aħħar tliet xhur.
Id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-applikazzjonijiet: 1.12.2014.
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tivvaluta applikazzjonijiet ġodda f'intervalli regolari (mill-inqas kull 3
xhur).

III.3) Notifika dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet:
Wara l-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet li jkunu waslu, l-applikanti li jintgħażlu mill-awtorità li qiegħda toħroġ
il-kuntratt (dawk li jissodisfaw il-kriterji mniżżla fil-punti IV.2 u IV.3 hawn taht) se jitniżżlu fil-lista. L-awtorità li
qiegħda toħroġ il-kuntratt se tinnotifika bil-miktub lill-applikanti li ġew inklużi sa mhux aktar tard minn 30 jum
kalendarji minn meta ġew inklużi.
Il-kandidati li jitwarrbu se jkunu wkoll notifikati bil-miktub mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt sa mhux aktar
tard minn 30 jum kalendarji minn meta tittieħed id-deċiżjoni li jitwarrbu. F'dak il-komunikat l-awtorità li qiegħda
toħroġ il-kuntratt se tindika r-raġunijiet għalfejn twarrbu l-applikazzjonijiet tagħhom.

Ir-IV Taqsima: It-tagħrif legali, ekonomiku, finanzjarju, tekniku, professjonali u amministrattiv
IV.1) il-bixra legali
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IV.1.1) Il-bixra legali li għandha tkopri l-konsorzju tal-kuntratturi tal-bini, tal-fornituri jew tal-fornituri ta' servizz li
qed japplikaw:
M'hi meħtieġa ebda bixra legali.

IV.1.2) Sitwazzjoni legali — referenzi meħtieġa

IV.2) Il-kriterji tat-twarrib:
1. Il-kandidati kollha jew dawk kollha li jitfgħu l-offerti se jinżammu milli jieħdu sehem f'kull proċedura tal-ksib
ibbażata fuq din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess jekk:
(a) huma falluti jew qed jingħalaq in-negozju tagħhom, in-negozju tagħhom qed jiġi amministrat mill-qrati, daħlu
f'xi ftehim ma' kredituri, għandhom in-negozju tagħhom imwaqqaf, huma suġġetti għal proċeduri li għandhom
x'jaqsmu ma' dawk l-affarijiet, jew jinsabu f'sitwazzjoni analoga li toħroġ minn proċedura simili li hija maħsuba fil-
leġislazzjoni jew fir-regolamenti nazzjonali;
(b) huma kienu nstabu ħatja ta' reat fejn tidħol l-imġiba professjonali tagħhom b'ġudizzju li għandu s-saħħa ta'
'res judicata';
(c) huma nstabu ħatja ta' mġiba professjonali ħażina b'mod gravi ppruvata b'kull mezz li l-awtorità li qiegħda
toħroġ il-kuntratt tista' tiġġustifika;
(d) huma ma wettqux l-obbligi li għandhom x'jaqsmu mal-ħlas ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew il-
ħlas tat-taxxi bi qbil mal-provvedimenti legali tal-pajjiż li fih huma mwaqqfa jew ma' dawk tal-pajjiż tal-awtorità li
qiegħda toħroġ il-kuntratt jew ma' dawk tal-pajjiż fejn se jseħħ il-kuntratt;
(e) kienu suġġetti għal ġudizzju li għandu s-saħħa ta' 'res judicata' għal frodi, korruzzjoni, involviment
f'organizzazzjoni kriminali jew xi attività illegali oħra li hija ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni
Ewropea;
(f) huma bħalissa s-suġġett ta' penalità amministrattiva li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 96(1) tar-
Regolament Finanzjarju.
2. Kull kuntratt li jkun ibbażat fuq din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess mhux se jingħata lil dawk il-
kandidati jew lil dawk li jitfgħu l-offerti li:
(a) għandhom kunflitt ta' interess;
(b) huma ħatja ta' rappreżentazzjoni ħażina meta taw it-tagħrif meħtieġ mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt
bħala kondizzjoni biex wieħed jieħu sehem fil-proċedura tal-ksib jew jonqsu milli jagħtu dan it-tagħrif;
(ċ) jinsabu f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta' twarrib, imsemmija fl-1 paragrafu, għall-proċedura ta' ksib.
3. Il-kandidati jew dawk li jitfgħu l-offerta jridu jiċċertifikaw li m'huma fl-ebda waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija
fl-1 paragrafu. Għal dan il-għan iridu jipprovdu dikjarazzjoni fuq unurhom, iddatata u ffirmata kif għandu
jkun (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-2 Taqsima, disponibbli fuq http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm). Fi kwalunkwe każ l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li titlob lil min qed jitfa' l-
offerta u li ġie magħżul wara li tnidiet proċedura tal-ksib biex jipprovdi d-dokumenti ta' sostenn li ġejjin:
— f'dak li għandu x'jaqsam mal-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) jew (e), il-produzzjoni ta' silta mid
'dokument ġudizzjarju' jew, fin-nuqqas ta' dan, ta' dokument ekwivalenti maħruġ minn awtorità ġudizzjarja
jew amministrattiva fil-pajjiż tal-oriġini minn fejn hi ġejja dik il-persuna legali li juri li dawn il-ħtiġijiet ġew
issodisfatti,
— f'dak li għandu x'jaqsam mal-każ imsemmi fil-paragrafu 1(d) ċertifikat maħruġ dan l-aħħar mill-awtorità
kompetenti tal-Istat li għandu x'jaqsam.
4. Jekk il-pajjiż ikkonċernat ma joħroġx id-dokument(i) jew iċ-ċertifikat(i) imsemmi(ja) fit-3 paragrafu, u f'dak
li għandu x'jaqsam mas-sitwazzjonijiet l-oħra li jwasslu għat-twarrib imsemmija fil-paragrafi 1(ċ) u (f), minflok
tista' ssir dikjarazzjoni taħt ġurament jew, fin-nuqqas ta' dan, dikjarazzjoni solenni magħmula mill-persuna
legali li għandha x'taqsam quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, nutar jew entità professjonali jew
kummerċjali kompetenti, fil-pajjiż tal-oriġini jew fil-pajjiż minn fejn ġejja dik il-persuna legali.

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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5. Jekk l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt ikollha xi dubji dwar il-qagħda tal-kandidati, tista' tapplika hi stess
għand l-awtoritajiet kompetenti biex tikseb l-informazzjoni li hi tqis meħtieġa għal dik is-sitwazzjoni.

IV.3) Il-kriterji tal-għażla (l-Artiklu 97 tar-Regolament Finanzjarju)

IV.3.1) Il-ħiliet ekonomiċi u finanzjarji — ħtiġijiet:
It-tagħrif u l-formalitajiet meħtieġa għall-valutazzjoni dwar jekk jiġux issodisfatti l-ħtiġijiet:
Id-dikjarazzjoni, mimlija u ffirmata kif għandu jkun (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-3 Taqsima; disponibbli
fuq http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); fuq talba, stqarrijiet bankarji u tal-assigurazzjoni
addizzjonali ta' sostenn, jew xhieda ta' assigurazzjoni professjonali ta' garanzija kontra l-ħsara, jew kwalunkwe
dokument ieħor mitlub speċifikament bħala prova.

IV.3.1.1) Lista li tinkludi l-informazzjoni, il-formalitajiet u d-dokumenti kollha li jridu jiġu pprovduti biex tingħata
prova tal-ħila ekonomika u finanzjarja meħtieġa:
Stqarrijiet finanzjarji/karti bilanċjali jew siltiet minn karti bilanċjali ffirmati għal mill-inqas l-aħħar sentejn li
għalihom il-kontijiet ingħalqu (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-3 Taqsima; SC.1; disponibbli fuq http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Il-ħila teknika u professjonali — referenzi meħtieġa:
It-tagħrif u l-formalitajiet meħtieġa għall-valutazzjoni dwar jekk jiġux issodisfatti l-ħtiġijiet:
Il-preżentazzjoni tal-kumpanija, il-qasam tagħha ta' attivitajiet, b'xhieda tal-ħila professjonali u teknika tagħha, u
mill-inqas 3 snin ta' esperjenza professjonali tat-tip ta' provvisti meħtieġa (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-3
Taqsima; SC.2; disponibbli fuq http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Deskrizzjoni tal-kabini għall-interpreti u tat-tagħmir tekniku (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-3 Taqsima; SC.3;
disponibbli fuq http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Deskrizzjoni tal-erja(s) ġeografika(ġeografiċi) fejn tista' tipprovdi s-servizzi (l-1 Anness Formola ta' Tagħrif — It-3
Taqsima; SC.4; disponibbli fuq http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Lista li tinkludi l-informazzjoni, il-formalitajiet u d-dokumenti kollha li jridu jiġu pprovduti biex tingħata
prova tal-ħila ekonomika u finanzjarja meħtieġa:
Ara taħt IV.3.2.
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li titlob, fl-ispeċifikazzjonijiet għall-kuntratt speċifiku, li
dawk li jitfgħu l-offerti jikkonfermaw fl-offerti tagħhom li huma għadhom fl-istess sitwazzjoni, f'dak li għandu
x'jaqsam mal-kriterji tat-twarrib u tal-għażla, kif indikat fl-applikazzjonijiet tagħhom, jew anki li, minn żmien għal
żmien, tirrikjedi s-sottomissjoni tad-dokumenti ta' sostenn li hi tqis meħtieġa biex tivverifika li l-ħiliet li kienu
vvalutati meta ntefgħu l-applikazzjonijiet ma nbidlux fis-sustanza tagħhom. Jekk ikun hemm ħtieġa, l-awtorità
li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' twarrab mill-lista kandidat li qabel kien imnizzel fiha. Dik id-deċiżjoni tittieħed
wara l-valutazzjoni ta' kull argument imressaq mill-applikant li jkollu x'jaqsam. Ser tkun dejjem mgħarrfa bil-
miktub.

IV.4) Tagħrif amministrattiv

IV.4.1) L-ilsien/ilsna li jista' jintuża/li jistgħu jintużaw fit-talba biex wieħed jieħu sehem:
Jistgħu jintużaw l-ilsna kollha tal-Unjoni Ewropea. L-ilsien li jaħdmu bih se jkun l-Ingliż, il-Franċiż jew l-
Ispanjol.
il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franciż, il-Germaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, il-Latvjan,
il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol, it-Taljan, l-Ungeriż u
l-Iżvediż.

IV.4.2) Id-data tad-dispaċċ ta' dan l-avviż:
1.3.2012.
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