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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:PL:HTML

B-Bruksela: Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania
wynajmem kabin tłumaczeniowych i sprzętu technicznego

2012/S 50-080909

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiającej:

Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej, Dział Finansów, do kontaktów: Bernard
Hellot, kierownik działu, budynek Willy'ego Brandta, biuro 04M019, Dział Korespondencji Urzędowej, budynek
im. Altiera Spinellego 00F256, zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter
booths”, rue Wiertz 60, 1047Bruksela, BELGIA. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje:
Jak w pkt I.1.

I.3) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Jak w pkt I.1.
Zainteresowani wnioskodawcy mogą przesyłać swoje wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami
potwierdzającymi, dotyczącymi kryteriów wykluczenia i wyboru), listownie lub pocztą elektroniczną. Może być
również wymagane potwierdzenie listowne wniosków przesłanych pocztą elektroniczną w celu zapewnienia
dowodu prawnego. Jeśli kandydat nie zastosuje się do takiego żądania instytucji zamawiającej, jego wniosek
zostanie automatycznie odrzucony.

Sekcja II: Dziedziny objęte zamówieniem
II.1) Opis

II.1.1) Rodzaje przewidywanych zamówień:
Dostawa.
Krótkoterminowy wynajem kabin tłumaczeniowych i sprzętu na wydarzenia, konferencje i zgromadzenia
współorganizowane przez Parlament Europejski na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki,
Karaibów i krajów Pacyfiku (państwa AKP), Ameryki Łacińskiej, państw Unii dla Śródziemnomorza, Europy
Wschodniej i państw należących do Euronest.
Kabiny tłumaczeniowe:
— wymagane są kabiny tłumaczeniowe Audipack Silent z 2 i 3 miejscami siedzącymi oraz odpowiednią liczbą
pulpitów na kabinę lub kabiny o równoważnej funkcjonalności,
— tłumacze powinni być w stanie korzystać z systemu „relay” — tłumaczenia pośredniego (słuchać języka
innego niż źródłowy) i tłumaczyć na język docelowy (kanał B).
Sprzęt techniczny:
— system do tłumaczeń symultanicznych dla języka źródłowego + maksymalnie 7 języków,
— bezprzewodowe mikrofony i odbiornik ze słuchawkami (dla maksymalnie 400 uczestników),
— rejestrowanie w formacie MP3,
— system nagłośnienia z mikrofonami, głośnikiem i całym dodatkowym sprzętem potrzebnym do rejestrowania
języka źródłowego i pozostałych.
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Pomoc:
— akustyk odpowiedzialny za instalację i konfigurację sprzętu oraz obsługę wydarzenia.

II.1.2) Dziedziny działalności objęte niniejszym ogłoszeniem:
Pełny opis dziedzin lub sektorów objętych niniejszym zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania:
dostawa/wynajem.
Możliwe miejsca realizacji dostaw: na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem państw AKP, Ameryki
Łacińskiej, państw Unii dla Śródziemnomorza, Europy Wschodniej i państw należących do Euronest.

II.1.3) Miejsce wykonania robót, realizacji dostaw towarów lub świadczenia usług:
Miejsca różnych wydarzeń, konferencji, zgromadzeń współorganizowanych przez Parlament Europejski
na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem państw AKP, Ameryki Łacińskiej, państw Unii dla
Śródziemnomorza, Europy Wschodniej i państw należących do Euronest.

II.1.4) Rodzaje zamówień wyłączone z niniejszego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Sekcja III: Warunki zaproszenia do wyrażenia zainteresowania
III.1) Główne aspekty:

Niniejsze zaproszenie jest skierowane wyłącznie do podmiotów gospodarczych z odpowiednim i solidnym
przygotowaniem zawodowym, określonym w kryteriach wyboru.
Zaprasza się zainteresowanych wnioskodawców do złożenia wniosków zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym zaproszeniu i opisanymi w nim celami. Instytucja zamawiająca umieści na liście wnioskodawców,
których wnioski spełniają kryteria określone w pkt IV.2 i IV.3. Ilekroć zostanie uruchomiona procedura udzielania
zamówienia w odniesieniu do dziedzin opisanych w pkt II.1.1 i II.1.2, instytucja zamawiająca może zaprosić
do złożenia ofert albo wszystkie, albo niektóre podmioty gospodarcze znajdujące się na liście, na podstawie
obiektywnych, niedyskryminujących kryteriów określonych dla danego zamówienia. Instytucja zamawiająca
prześle dokumentację przetargową w odniesieniu do danego zamówienia jednocześnie wszystkim podmiotom
gospodarczym zaproszonym do złożenia ofert.
Umieszczenie wnioskodawcy na liście nie jest równoznaczne z żadnym zobowiązaniem ze strony Parlamentu
Europejskiego ani w odniesieniu do udzielenia zamówienia ani, z zastrzeżeniem powyższego, w odniesieniu do
wysłania zaproszenia do złożenia oferty.

III.2) Ważność zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:
Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania jest ważne przez 3 lata od dnia, w którym niniejsze
ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej:
od 1.3.2012 do 1.3.2015.
Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski w dowolnym momencie przed upływem terminu
ważności listy, z wyjątkiem ostatnich 3 miesięcy.
Ostateczny termin składania wniosków: 1.12.2014.
Zamawiający będzie dokonywał oceny nowych wniosków w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na 3
miesiące).

III.3) Powiadomienie o wynikach oceny wniosków:
Po przeprowadzeniu oceny otrzymanych wniosków kandydaci wybrani przez instytucję zamawiającą
(spełniający kryteria określone w pkt IV.2 i IV.3 poniżej) zostaną umieszczeni na liście. Zamawiający poinformuje
wnioskodawców o wpisaniu ich na listę w ciągu nie więcej niż 30 dni kalendarzowych.
Odrzuceni kandydaci zostaną również powiadomieni przez zamawiającego w formie pisemnej w terminie nie
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od podjęcia od decyzji o ich odrzuceniu. W powiadomieniu zamawiający
poda przyczyny odrzucenia ich wniosków.
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Sekcja IV: Informacje dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych, technicznych, zawodowych i
administracyjnych
IV.1) Forma prawna

IV.1.1) Forma prawna, którą musi przyjąć zgłaszające się konsorcjum wykonawców, dostawców lub
usługodawców:
Nie wymaga się żadnej szczególnej formy prawnej.

IV.1.2) Sytuacja prawna — wymagane dokumenty

IV.2) Kryteria wykluczenia:
1. Wszyscy kandydaci lub oferenci zostaną wykluczeni z udziału w każdej procedurze udzielania zamówienia
publicznego uruchomionej na podstawie niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, jeżeli:
a) podlegają postępowaniu upadłościowemu, likwidacyjnemu, zarządowi sądowemu, prowadzą postępowanie
układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, podlegają postępowaniu sądowemu dotyczącemu
tych kwestii bądź też znajdują się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
ustawodawstwie krajowym;
b) zostali skazani za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata);
c) dopuścili się poważnego przestępstwa stwierdzonego za pomocą wszelkich środków, jakie zamawiający
może uzasadnić;
d) nie wypełnili zobowiązań odnoszących się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub
zapłacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę, lub z przepisami prawa kraju
zamawiającego, lub kraju, w którym umowa ma być wykonywana;
e) wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok (res judicata) skazujący za oszustwo finansowe,
korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące
finansowym interesom Unii Europejskiej;
f) podlegają obecnie karze administracyjnej określonej w art. 96 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
2. Żadne zamówienie na podstawie niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania nie zostanie
udzielone kandydatom lub oferentom, którzy:
a) podlegają konfliktowi interesów;
b) są winni wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako
warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie złożyli tych informacji;
c) znajdują się w którejkolwiek z sytuacji powodujących wykluczenie z procedury udzielania zamówienia,
wymienionych w ust. 1.
3. Kandydaci lub oferenci muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji określonych w ust. 1.
W tym celu przedłożą honorowe oświadczenie, należycie podpisane i opatrzone datą (załącznik I, formularz
informacyjny — sekcja 2, dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
W każdym przypadku zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od oferenta wybranego w wyniku
procedury udzielania zamówienia dostarczenia następujących dokumentów potwierdzających:
— w odniesieniu do sytuacji opisanych w ust. 1 lit. a), b) lub e) — wyciągu z rejestru sądowego lub, w
przypadku jego braku, równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
w kraju pochodzenia osoby prawnej, stwierdzającego, że wymogi te zostały spełnione,
— w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. d) — aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwy organ w
danym kraju.
4. Jeżeli w danym kraju nie wydaje się dokumentów lub zaświadczeń określonych w ust. 3 i w odniesieniu
do innych sytuacji skutkujących wykluczeniem, wymienionych w ust. 1 lit. c) i f) powyżej, można je zastąpić
oświadczeniem pod przysięgą lub, jeżeli to niemożliwe, formalnym oświadczeniem, złożonym przez

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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zainteresowaną osobę prawną przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym
organem zawodowym w jej kraju pochodzenia.
5. W przypadku wątpliwości co do sytuacji kandydatów instytucja zamawiająca może sama zwrócić się do
właściwych władz o udzielenie informacji, które uzna za konieczne.

IV.3) Kryteria wyboru (art. 97 rozporządzenia finansowego)

IV.3.1) Zdolność ekonomiczna i finansowa — wymogi:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
oświadczenie, należycie wypełnione i podpisane (załącznik I, formularz informacyjny — sekcja 3; dostępny pod
adresem: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); na żądanie inne dokumenty potwierdzające
w formie zaświadczenia z banku i oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia, lub dowodu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, lub każdy inny dokument konkretnie
wymagany jako dowód.

IV.3.1.1) Pełny wykaz informacji, formalności i dokumentów, które należy przedłożyć w celu wykazania
wymaganej zdolności ekonomicznej i finansowej:
Podpisane sprawozdania finansowe/bilanse lub wyciągi z bilansów za co najmniej ostatnie 2 lata, za które
zamknięto księgi rachunkowe (załącznik I, formularz informacyjny — sekcja 3; SC.1; dostępny pod adresem
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe — wymagane dokumenty:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
prezentacja przedsiębiorstwa, jego dziedzin działalności, dowodów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
i zdolność techniczną oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wymaganych dostaw
(załącznik I, formularz informacyjny — sekcja 3; SC.2; dostępny pod adresem http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).
Opis kabin tłumaczeniowych i sprzętu technicznego (załącznik I, formularz informacyjny — sekcja 3; SC.3;
dostępny pod adresem http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Wskazanie obszarów geograficznych, na których kandydat może świadczyć usługi (załącznik I, formularz
informacyjny — sekcja 3; SC.4; dostępny na temat http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Pełny wykaz informacji, formalności i dokumentów, które należy przedstawić w celu wykazania
wymaganej zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zob. pkt IV.3.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia, w specyfikacji konkretnego zamówienia, wymogu
potwierdzenia przez oferentów w ich ofertach, że w dalszym ciągu, w świetle kryteriów wykluczenia i wyboru,
są w takiej samej sytuacji, jaką podali we wnioskach, a nawet wymagać złożenia, okresowo, dokumentów
potwierdzających, które uzna za konieczne w celu sprawdzenia, czy zdolności poddane ocenie na etapie
składania wniosków nie zmieniły się w zasadniczym stopniu. W razie konieczności zamawiający może
wykluczyć kandydata wcześniej wpisanego na listę. Taka decyzja zostanie podjęta po dokonaniu oceny
wszystkich argumentów przedstawionych przez danego wnioskodawcę. Zawsze będzie ona przekazywana w
formie pisemnej.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Język(-i), w którym można składać oferty:
Można posługiwać się każdym językiem Unii Europejskiej. Językiem roboczym będzie angielski, francuski lub
hiszpański.
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Angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski,
maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski,
włoski.

IV.4.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2012.


