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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:NL:HTML

B-Brussel: Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
voor de verhuur van tolkcabines en technische uitrusting

2012/S 50-080909

Aankondiging van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:

Europees Parlement, directoraat-generaal Extern beleid, eenheid Financiën, t.a.v. de heer Bernard Hellot, hoofd
administratieve eenheid, Gebouw Willy Brandt, kantoor 04M019, Postkamer, Gebouw Altiero Spinelli 00F256,
oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”, rue Wiertz 60,
1047Brussel, BELGIË. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm

I.2) Adres waar bijkomende inlichtingen verkrijgbaar zijn:
Zelfde als I.1.

I.3) Adres voor indiening van inschrijvingen/deelnemingsaanvragen:
Zelfde als I.1.
Geïnteresseerde deelnemers kunnen hun aanvragen (met inbegrip van de bewijsstukken die vereist zijn voor
de uitsluitings- en selectiecriteria) per brief of e-mail versturen. In geval van indiening per e-mail kan een
bevestiging per brief ook worden gevraagd om redenen van wettelijk bewijs. Als de gegadigde niet op dat
verzoek van de aanbestedende dienst ingaat, zal zijn aanvraag automatisch worden uitgesloten.

Afdeling II: Betrokken gebieden
II.1) Beschrijving

II.1.1) Type beoogde opdrachten:
Levering.
Kortetermijnhuur van tolkcabines en uitrusting voor evenementen, conferenties en bijeenkomsten die wereldwijd
mee door het Europees Parlement worden georganiseerd, voornamelijk in landen in Afrika, het Caribisch gebied
en de Stille Oceaan (ACS-landen), Latijns-Amerika, landen van de Unie voor het Middellandse Zeegebied,
Oost-Europa en Euronest-landen.
Tolkcabines:
— Stille tolkcabines van Audipack met 2 en 3 zitplaatsen en een equivalent aantal bureaus per cabine of
cabines met een equivalent vermogen zijn vereist.
— Tolken moeten „relay” (naar een andere taal dan de brontaal luisteren) kunnen gebruiken en in een doeltaal
vertalen (B-kanaal).
Technische uitrusting:
— systeem voor simultaan tolken voor de originele taal + maximaal 7 talen,
— draadloze microfoons en ontvanger met headsets (voor maximaal 400 deelnemers),
— opnemen in mp3,
— geluidssysteem met microfoons, luidspreker en alle noodzakelijke aanvullende uitrusting voor het opnemen
van het origineel + talen.
Bijstand:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:NL:HTML
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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— geluidstechnicus voor de installatie en configuratie en om het evenement te runnen.

II.1.2) Activiteitengebieden die onder deze aankondiging vallen:
Gedetailleerde beschrijving van de activiteitengebieden of -sectoren waarop deze oproep tot indiening van
blijken van belangstelling betrekking heeft:
levering/verhuur.
Mogelijke leveringsplaatsen: wereldwijd, voornamelijk in ACS-landen, Latijns-Amerika, landen van de Unie voor
het Middellandse Zeegebied, Oost-Europa en Euronest-landen.

II.1.3) Plaats van uitvoering van het werk, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Locaties van diverse evenementen, conferenties en bijeenkomsten die wereldwijd mee door het Europees
Parlement worden georganiseerd, voornamelijk in ACS-landen, Latijns-Amerika, landen van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied, Oost-Europa en Euronest-landen.

II.1.4) Soorten opdrachten die van deze aankondiging uitgesloten zijn (indien van toepassing)

Afdeling III: Voorwaarden die van toepassing zijn op de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
III.1) Algemene punten:

Deze oproep is uitsluitend bestemd voor ondernemers met een gepaste en aanzienlijke professionele
achtergrond zoals gespecificeerd in de selectiecriteria.
Belangstellende aanvragers worden uitgenodigd om hun aanvraag in te dienen overeenkomstig de bepalingen
in deze aankondiging en voor de hierin beschreven doelstellingen. De aanbestedende dienst zal de aanvragen
omvatten die voldoen aan de criteria uiteengezet in IV.2 en IV.3 op een lijst. Wanneer een overheidsopdracht
in verband met het/de gebied(en) beschreven in II.1.1 en II.1.2 wordt geplaatst kan de aanbestedende
dienst ofwel alle, ofwel enkele van de ondernemers op de lijst uitnodigen, op basis van objectieve, niet-
discriminerende criteria die specifiek zijn voor de desbetreffende opdracht, om een inschrijving in te dienen. De
aanbestedende dienst zal de aanbestedingsstukken in verband met de desbetreffende opdracht tegelijkertijd
sturen naar alle ondernemers die worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen.
Opname op de lijst houdt geen enkele verplichting vanwege het Europees Parlement in, ofwel met betrekking
tot de gunning van de opdracht ofwel, afhankelijk van het voorgaande, met betrekking tot de verzending van
een uitnodiging tot indiening van een inschrijving.

III.2) Geldigheid van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:
Deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling zal geldig zijn gedurende 3 jaar, vanaf de datum
waarop de aankondiging naar het Bureau voor publicaties van de Europese Unie wordt gestuurd:
geldig van 1.3.2012 tot en met 1.3.2015.
Belangstellenden kunnen een aanvraag indienen op om het even welk ogenblik tijdens de geldigheidstermijn
van de lijst, behalve tijdens de laatste 3 maanden daarvan.
Uiterste datum voor de indiening van de aanvragen: 1.12.2014.
De aanbestedende dienst zal nieuwe aanvragen met regelmatige tussenpozen (minstens om de 3 maanden)
evalueren.

III.3) Bekendmaking van de resultaten van de evaluatie van de aanvragen:
Na de evaluatie van de ontvangen aanvragen zullen de door de aanbestedende dienst geselecteerde
aanvragers (die voldoen aan de criteria vastgelegd in IV.2 en IV.3 hierna) in een lijst worden opgenomen. De
aanbestedende dienst zal de aanvragers op de hoogte brengen van hun schriftelijke opname binnen maximaal
30 kalenderdagen na die opname.
Geweigerde gegadigden zullen ook schriftelijk door de aanbestedende dienst op de hoogte worden gebracht
binnen maximaal 30 kalenderdagen na de beslissing om hen te weigeren. De aanbestedende dienst zal de
redenen voor de weigering van hun aanvraag in die mededeling vermelden.
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Afdeling IV: Juridische, economische, financiële, technische, professionele en administratieve inlichtingen
IV.1) Rechtsvorm

IV.1.1) Rechtsvorm die het consortium van aanvragende bouwaannemers, leveranciers of dienstverleners moet
bestrijken:
Er is geen bijzondere rechtsvorm vereist.

IV.1.2) Rechtsvorm — gevraagde referenties

IV.2) Uitsluitingscriteria:
1. Alle gegadigden of inschrijvers zullen van deelname aan een aanbestedingsprocedure worden uitgesloten op
basis van deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling indien:
a) zij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren of wier faillissement
is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, dan wel
die hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeren als gevolg van een
soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) zij bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor een delict dat
de beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) zij in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de
aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
d) zij niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen
volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel
van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd;
e) zij bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor fraude,
corruptie, deelname aan een misdaadorganisatie of elke andere illegale activiteit die de financiële belangen van
de Europese Unie schaadt;
f) zij momenteel het voorwerp zijn van een administratieve sanctie zoals vermeld in artikel 96, lid 1, van het
Financieel Reglement.
2. Een opdracht gebaseerd op deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zal niet worden
gegund aan gegadigden of inschrijvers die:
a) in een belangenconflict verkeren;
b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor
deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;
c) zich in een van de uitsluitingsgevallen bevinden, vermeld in punt 1, voor de aanbestedingsprocedure.
3. Gegadigden of inschrijvers moeten bewijzen dat zij zich in geen van de situaties bevinden opgesomd in punt
1. Hiertoe moeten zij een verklaring op erewoord afleggen, naar behoren gedagtekend en ondertekend (bijlage
I Inlichtingenformulier — sectie 2, beschikbaar op http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). In elk
geval behoudt de aanbestedende dienst het recht om de inschrijver die is gekozen na het uitschrijven van een
aanbestedingsprocedure te vragen dat hij de volgende bewijsstukken overlegt:
— met betrekking tot de in punt 1a, b of e vermelde situaties, overlegging van een uittreksel uit het
„strafregister” of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document verstrekt door een rechterlijke of
administratieve overheid in het land van herkomst of in het land waar die rechtspersoon gevestigd is, dat
aantoont dat aan deze eisen is voldaan,
— met betrekking tot de in punt 1d vermelde situatie, een recent certificaat dat is afgegeven door de bevoegde
instantie van het betrokken land.
4. Indien het land in kwestie het/de in punt 3 vermelde document(en) of certifica(a)t(en) niet afgeeft, en met
betrekking tot de andere situaties die uitsluiting rechtvaardigen vermeld in lid 1c en f, kan het worden vervangen
door een verklaring onder ede, of bij ontbreken daarvan, door een plechtige verklaring afgelegd door de

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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betrokken rechtspersoon voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroeps- of
handelsorganisatie, in het land van oorsprong waar die rechtspersoon vandaan komt.
5. Indien de aanbestedende dienst twijfels heeft over de situatie van gegadigden, kan hij zelf bij de
aanbestedende diensten de informatie aanvragen die hij als noodzakelijk beschouwt betreffende die situatie.

IV.3) Selectiecriteria (Artikel 97 van het Financieel Reglement)

IV.3.1) Economische en financiële draagkracht — vereisten:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
verklaring, naar behoren ingevuld en ondertekend (bijlage I Inlichtingenformulier — sectie 3; beschikbaar
op http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); op verzoek, verder ondersteunende bank- en
verzekeringsverklaringen, of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's, of elk ander document dat specifiek
als bewijs wordt gevraagd.

IV.3.1.1) Volledige lijst van de inlichtingen, formaliteiten en documenten die moeten worden overgelegd om de
gevraagde economische en financiële draagkracht aan te tonen:
Ondertekende financiële verklaringen/balansen of uittreksels uit balansen voor minstens de laatste 2 volledige
boekjaren (bijlage I Inlichtingenformulier — sectie 3; SC.1; beschikbaar op http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Technische bekwaamheid en vakkundigheid — gevraagde referenties:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
voorstelling van het bedrijf, zijn activiteitsgebieden, met bewijs van de vakkundigheid en technische
bekwaamheid, en minstens 3 jaar professionele ervaring met het type leveringen dat wordt gevraagd
(bijlage I Inlichtingenformulier — sectie 3; SC.2; beschikbaar op http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).
Een beschrijving van de tolkcabines en de technische uitrusting (bijlage I Inlichtingenformulier — sectie 3; SC.3;
beschikbaar op http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Indicatie van het/de geografische gebied(en) waar de diensten kunnen worden verleend (bijlage
I Inlichtingenformulier — sectie 3; SC.4; beschikbaar op http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2.1) Volledige lijst van de inlichtingen, formaliteiten en documenten die moeten worden overgelegd om de
gevraagde technische bekwaamheid en vakkundigheid aan te tonen:
Zie IV.3.2.
De aanbestedende dienst behoudt het recht om, in de specificaties voor de specifieke opdracht, te vragen dat
inschrijvers in hun inschrijving bevestigen dat ze zich nog steeds in dezelfde situatie bevinden, met betrekking
tot de uitsluitings- en selectiecriteria, zoals vermeld in hun aanvraag, of zelfs om de indiening, met tussenpozen,
van de bewijsstukken te vragen die zij noodzakelijk acht om na te gaan of de bekwaamheden die geëvalueerd
werden toen de aanvragen werden ingediend, niet wezenlijk veranderd zijn. Indien nodig kan de aanbestedende
dienst een gegadigde uitsluiten die voordien in de lijst was opgenomen. Die beslissing zal worden genomen na
de beoordeling van alle door de betrokken aanvrager aangevoerde argumenten. Ze zal altijd schriftelijk worden
meegedeeld.

IV.4) Administratieve inlichtingen

IV.4.1) Taal/talen die kunnen worden gebruikt in de deelnemingsaanvraag:
Alle talen van de Europese Unie mogen worden gebruikt. De werktaal is het Engels, Frans of Spaans.
Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees,
Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

IV.4.2) Datum van verzending van deze aankondiging:
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