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O presente anúncio no sítio web do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:PT:HTML

B-Bruxelas: Convite à manifestação de interesse para o
aluguer de cabinas de interpretação e equipamento técnico

2012/S 50-080909

Convite à manifestação de interesse

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Secção I: Entidade adjudicante
I.1) Designação e endereço oficiais da entidade adjudicante:

Parlamento Europeu, Direcção-Geral das Políticas Externas, Unidade Finanças, à atenção de Bernard Hellot,
chefe da Unidade, edifício Willy Brandt, gabinete 04M019, Correio Oficial, edifício Altiero Spinelli 00F256,
convite à manifestação de interesse: «EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths», rue Wiertz 60, 1047Bruxelas,
BÉLGICA. Endereço electrónico: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) Endereço junto do qual podem ser obtidas informações suplementares:
Ver ponto I.1.

I.3) Endereço para onde devem ser enviados os pedidos de participação:
Ver ponto I.1.
Os candidatos interessados poderão enviar as suas candidaturas por carta ou correio electrónico (incluindo os
documentos justificativos requeridos para os critérios de exclusão e de selecção). No caso de apresentação por
correio electrónico, poderá ser requerida uma confirmação por carta para efeitos de prova legal. Se o candidato
não responder a tal pedido da entidade adjudicante, a sua candidatura será automaticamente excluída.

Secção II: Domínios abrangidos
II.1) Descrição

II.1.1) Tipos de contratos previstos:
Fornecimentos.
Aluguer a curto prazo de equipamento e cabinas de interpretação para eventos, conferências e assembleias
co-organizados mundialmente pelo Parlamento Europeu, centrando-se nos países de África, Caraíbas e
Pacífico (países ACP), América Latina, países da União para o Mediterrâneo, Europa Oriental e países
Euronest.
Cabinas de interpretação:
— são necessárias cabinas de interpretação da série «Silent» da Audipack com 2 e 3 lugares e número
equivalente de secretárias por cabina ou cabinas com desempenho equivalente,
— os intérpretes deverão ser capazes de utilizar a interpretação «relay» (ouvir uma língua diferente da língua
de partida) e traduzi-la para a língua de chegada (canal B).
Equipamento técnico:
— sistema de interpretação simultânea para a língua de partida + 7 línguas no máximo,
— microfones sem fios e receptor com auscultadores (para no máximo 400 participantes),
— gravação em MP3,
— sistema de som com microfones, altifalantes e todo o equipamento adicional necessário para a gravação na
língua de partida + outras línguas.
Assistência:
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— técnico de som para a instalação, configuração e realização do evento.

II.1.2) Domínios de actividade abrangidos pelo presente anúncio:
Descrição pormenorizada dos domínios ou sectores de actividade abrangidos pelo presente convite à
manifestação de interesse:
Fornecimento/aluguer.
Possíveis locais de entrega: em todo o mundo, centrando-se nos países ACP, América Latina, países da União
para o Mediterrâneo, Europa Oriental e países Euronest.

II.1.3) Local de execução do trabalho, de entrega dos fornecimentos ou da prestação dos serviços:
Locais de vários eventos, conferências, assembleias co-organizados em todo o mundo pelo Parlamento
Europeu, centrando-se nos países ACP, América Latina, países da União para o Mediterrâneo, Europa Oriental
e países Euronest.

II.1.4) Tipos de contratos excluídos do presente anúncio (se aplicável)

Secção III: Condições que regem o convite à manifestação de interesse
III.1) Pontos gerais:

Este anúncio destina-se exclusivamente a operadores económicos com experiência profissional adequada e
considerável, tal como especificado nos critérios de selecção.
Os candidatos interessados são convidados a apresentar a sua candidatura em conformidade com as
disposições do presente anúncio e para os objectivos nele descritos. A entidade adjudicante incluirá as
candidaturas que preencherem os critérios indicados nos pontos IV.2 e IV.3 numa lista. Sempre que se
pretenda celebrar um contrato público específico relativamente ao(s) domínio(s) indicado(s) nos pontos II.1.1
e II.1.2, a entidade adjudicante pode convidar todos ou alguns dos operadores económicos da lista, com base
em critérios objectivos e não discriminatórios específicos ao contrato em questão, a apresentar uma proposta.
A entidade adjudicante enviará simultaneamente a todos os operadores económicos convidados a apresentar
uma proposta a documentação do concurso relacionada com o contrato em questão.
A inclusão na lista não vincula o Parlamento Europeu em termos de adjudicação de um contrato nem, sob
reserva do anteriormente citado, em termos de envio de um convite à apresentação de propostas.

III.2) Período de validade do convite à manifestação de interesse:
O presente convite à manifestação de interesse será válido por 3 anos, a contar da data de envio do presente
anúncio ao Serviço das Publicações da União Europeia:
Válido de 1.3.2012 a 1.3.2015.
Os interessados podem apresentar a sua candidatura em qualquer momento durante o período de validade da
lista, excepto nos 3 últimos meses do convite.
Data-limite para a apresentação das candidaturas: 1.12.2014.
A entidade adjudicante avaliará periodicamente as novas candidaturas (pelo menos, a cada 3 meses).

III.3) Notificação relativa aos resultados da avaliação das candidaturas:
Após a avaliação das candidaturas recebidas, os candidatos seleccionados pela entidade adjudicante (aqueles
que preenchem os critérios estipulados nos pontos IV.2 e IV.3 a seguir) serão incluídos numa lista. A entidade
adjudicante notificará, por escrito, os candidatos da sua inclusão na lista num prazo máximo de 30 dias de
calendário a contar da data da inclusão.
Os candidatos rejeitados também serão notificados por escrito, pela entidade adjudicante, num prazo máximo
de 30 dias de calendário a contar da data da decisão de rejeição. Nessa notificação, a entidade adjudicante
indicará os motivos que levaram à rejeição das respectivas candidaturas.

Secção IV: Informações de carácter jurídico, económico, financeiro, técnico, profissional e administrativo
IV.1) Forma jurídica
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IV.1.1) Forma jurídica que deve revestir o consórcio de empreiteiros, fornecedores ou prestadores de serviços
candidatos:
Não é requerida uma forma jurídica particular.

IV.1.2) Situação jurídica — Referências exigidas

IV.2) Critérios de exclusão:
1. Serão excluídos da participação em qualquer concurso baseado no presente convite à manifestação de
interesse todos os proponentes ou candidatos que:
a) se encontrem em situação de falência ou sejam objecto de um processo de falência, de liquidação, de
cessação de actividade, ou estejam sujeitos a qualquer outro meio preventivo de liquidação de património ou
em qualquer outra situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação e
regulamentação nacionais;
b) tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a sua
honorabilidade profissional;
c) tenham cometido uma falta grave em matéria profissional, comprovada por qualquer meio que as entidades
adjudicantes possam apresentar;
d) não tenham cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a segurança
social ou as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as disposições legais do
país em que se encontrem estabelecidos, do país da entidade adjudicante ou ainda do país em que deva ser
executado o contrato;
e) tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por fraude, corrupção, participação numa
organização criminosa ou em qualquer outra actividade ilegal que prejudique os interesses financeiros da
União Europeia;
f) estejam actualmente sujeitos a uma sanção administrativa nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do Regulamento
Financeiro.
2. Qualquer contrato baseado no presente convite à manifestação de interesse não será adjudicado a
quaisquer candidatos ou proponentes que:
a) se encontrem em situação de conflito de interesses;
b) sejam culpados de falsas declarações ao fornecer as informações exigidas pela entidade adjudicante para a
sua participação no concurso ou não tenham fornecido essas informações;
c) se encontrem numa das situações de exclusão referidas no ponto 1, para efeitos do presente processo de
concurso.
3. Os candidatos ou proponentes devem comprovar que não se encontram em nenhuma das situações
referidas no ponto 1. Para tal, devem apresentar uma declaração sob juramento, devidamente assinada e
datada (anexo I, Formulário de Informações — Secção 2, disponível em http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm). Em qualquer dos casos, a entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar ao proponente,
seleccionado na sequência do lançamento de um procedimento de adjudicação de contrato, a apresentação da
seguinte documentação comprovativa:
— relativamente aos casos referidos nas alíneas a), b) ou e) do ponto 1, a apresentação de um certificado
do registo criminal ou, na sua falta, de um documento equivalente emitido por uma autoridade judicial ou
administrativa do país de origem ou de proveniência das pessoas colectivas em questão, do qual conste que
estes requisitos são cumpridos,
— relativamente aos casos referidos na alínea d) do ponto 1, um certificado recente emitido pelas autoridades
competentes do Estado em questão.
4. Se o país em questão não emitir o tipo de documento(s) ou certificado(s) mencionado(s) no ponto 3, e nas
outras situações de exclusão referidas nas alíneas c) e f) do ponto 1, poderá este ser substituído por uma
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declaração sob juramento ou, na sua falta, por uma declaração solene das pessoas colectivas em questão
perante uma autoridade judicial ou administrativa, um notário ou um organismo profissional ou comercial
qualificado do país de origem ou de proveniência da pessoa colectiva em causa.
5. Em caso de dúvidas relativamente à situação dos candidatos, a entidade adjudicante poderá solicitar
às autoridades competentes referidas no ponto anterior toda a informação que considere necessária para
averiguar essa situação.

IV.3) Critérios de selecção (artigo 97.º do Regulamento Financeiro)

IV.3.1) Capacidade económica e financeira — Requisitos:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Declaração devidamente preenchida e assinada (anexo I, Formulário de Informações — Secção 3, disponível
em http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); mediante pedido, outras declarações bancárias
e relativas a seguros, ou prova de cobertura por um seguro contra riscos profissionais ou qualquer outro
documento específico requerido como prova.

IV.3.1.1) Lista exaustiva de informações, formalidades e documentos a apresentar para demonstrar a capacidade
económica e financeira requerida:
Declarações financeiras assinadas/balanços ou extractos dos mesmos relativos, no mínimo, aos 2
últimos anos encerrados (anexo I, Formulário de Informações — Secção 3; SC.1; disponível em http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Capacidade técnica e profissional — Referências exigidas:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Apresentação da empresa, do seu domínio de actividade, com provas da sua capacidade técnica e profissional
e, pelo menos, 3 anos de experiência profissional do tipo de fornecimentos requerido (anexo I, Formulário de
Informações — Secção 3; SC.2; disponível em http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Uma descrição das cabinas de interpretação e do equipamento técnico (anexo I, Formulário de Informações —
Secção 3; SC.3; disponível em http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Indicação da(s) área(s) geográfica(s) onde podem ser prestados os serviços (anexo I, Formulário de
Informações — Secção 3; SC.4; disponível em http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Lista exaustiva de informações, formalidades e documentos a apresentar para demonstrar a capacidade
técnica e profissional requerida:
Ver ponto IV.3.2.
A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar (no caderno de encargos para o contrato específico) aos
candidatos que declarem nas suas propostas que ainda se encontram na mesma situação, relativamente aos
critérios de exclusão e selecção, conforme indicado nas suas candidaturas, ou até de solicitar a apresentação
periódica da documentação comprovativa que considere necessária para verificar se as capacidades avaliadas
aquando da apresentação das candidaturas não sofreram quaisquer alterações de conteúdo desde então. Se
necessário, a entidade adjudicante poderá excluir um candidato anteriormente incluído na lista. Tal decisão
será tomada na sequência da avaliação de quaisquer argumentos apresentados pelo candidato em questão.
Será sempre comunicada por escrito.

IV.4) Informações de carácter administrativo

IV.4.1) Língua(s) que pode(m) ser utilizada(s) nos pedidos de participação:
Todas as línguas da União Europeia podem ser utilizadas. A língua de trabalho será o espanhol, francês ou
inglês.
Búlgaro, espanhol, checo, dinamarquês, alemão, estónio, grego, inglês, francês, irlandês, italiano, letão, lituano,
húngaro, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno, eslovaco, esloveno, finlandês e sueco.
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IV.4.2) Data de envio do presente anúncio:
1.3.2012.


