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Acest anunţ pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:RO:HTML

B-Bruxelles: Cerere de scrisori de interes pentru închirierea de cabine de interpretare şi de echipamente tehnice
2012/S 50-080909

Anunţ privind o cerere de scrisori de interes

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Secţiunea I: Autoritatea contractantă
I.1) Numele şi adresa oficiale ale autorităţii contractante:

Parlamentul European, Direcţia Generală Politici Externe, Unitatea pentru finanţe, în atenţia: domnului Bernard
Hellot, şeful unităţii, clădirea Willy Brandt, biroul 04M019, Serviciul poştal, clădirea Altiero Spinelli 00F256,
cererea de scrisori de interes: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”, rue Wiertz 60, 1047Bruxelles,
BELGIA. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Adresă de internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm

I.2) Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la următoarea adresă:
A se vedea punctul I.1.

I.3) Cererile de participare trebuie trimise la următoarea adresă:
A se vedea punctul I.1.
Candidaţii interesaţi pot trimite candidaturile (inclusiv documentele justificative solicitate pentru criteriile de
excludere şi de selecţie) prin servicii poştale sau prin e-mail. În cazul transmiterii acestora prin e-mail, o
confirmare prin scrisoare poate fi, de asemenea, solicitată ca dovadă legală. În cazul în care candidatul nu
se răspunde unei astfel de solicitări din partea autorităţii contractante, candidatura acestuia va fi automat
exclusă.

Secţiunea II: Domenii acoperite
II.1) Descriere

II.1.1) Tipuri de contracte prevăzute:
Bunuri.
Închiriere pe termen scurt de cabine de interpretare şi de echipamente pentru evenimente, conferinţe şi întruniri
coorganizate în întreaga lume de Parlamentul European, cu accent pe ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ţările
ACP), America Latină, ţările Uniunii pentru Mediterana, ţările din Europa de Est şi ţările Euronest.
Cabine de interpretare:
— sunt necesare cabine de interpretare silenţioase Audipack cu 2 şi 3 locuri şi un număr echivalent de birouri
pentru fiecare cabină sau cabine cu performanţe echivalente;
— interpreţii trebuie să poată utiliza „releul” (să asculte o limbă diferită de cea sursă) şi să traducă în limba-ţintă
(canalul B).
Echipamente tehnice:
— sistem de interpretare simultană pentru limba originală + maximum 7 limbi;
— microfoane fără fir şi receptor cu căşti (pentru maximum 400 de participanţi);
— înregistrare în format MP3;
— sistem audio cu microfoane, megafon şi toate echipamentele suplimentare necesare pentru înregistrarea
limbii originale + alte limbi.
Asistenţă:
— tehnician de sunet pentru instalarea, configurarea şi gestionarea evenimentului.
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II.1.2) Domenii de activitate acoperite de acest anunţ:
Descriere detaliată a domeniilor sau a sectoarelor de activitate acoperite de această cerere de scrisori de
interes:
Furnizare/închiriere.
Locuri de livrare posibile: la nivel mondial cu accent pe ţările ACP, America Latină, ţările Uniunii pentru
Mediterana, Europa de Est şi ţările Euronest.

II.1.3) Locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Locaţii ale diferitelor evenimentele, conferinţe, întruniri coorganizate în întreaga lume de Parlamentul European,
cu accent pe ţările ACP, America Latină, ţările Uniunii pentru Mediterana, ţările din Europa de Est şi ţările
Euronest.

II.1.4) Tipuri de contracte excluse din acest anunţ (după caz)

Secţiunea III: Condiţiile care reglementează cererea de scrisori de interes
III.1) Observaţii generale:

Această cerere se adresează exclusiv operatorilor economici care deţin experienţă profesională
corespunzătoare şi considerabilă, astfel cum se specifică în criteriile de selecţie.
Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să depună candidaturi, în conformitate cu prevederile şi pentru scopurile
descrise în acest anunţ. Autoritatea contractantă va include pe o listă candidaturile care îndeplinesc criteriile
prevăzute la punctele IV.2 şi IV.3. În momentul în care se lansează o procedură de achiziţii publice referitoare
la domeniul (domeniile) descris(e) la punctele II.1.1 şi II.1.2, autoritatea contractantă poate invita toţi operatorii
economici care figurează pe listă sau pe unii dintre aceştia să depună o ofertă, pe baza unor criterii obiective şi
nediscriminatorii, specifice contractului în cauză. Autoritatea contractantă va trimite simultan tuturor operatorilor
economici invitaţi să depună o ofertă documentele referitoare la contractul în cauză.
Includerea pe listă nu implică nicio obligaţie din partea Parlamentului European în ceea ce priveşte atribuirea
unui contract sau, conform celor mai sus menţionate, în ceea ce priveşte expedierea unei invitaţii de a depune o
ofertă.

III.2) Valabilitatea cererii de scrisori de interes:
Această cerere de scrisori de interes va fi valabilă timp de 3 ani, cu începere de la data la care anunţul este
trimis Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene:
valabil de la 1.3.2012 până la 1.3.2015.
Orice persoană interesată poate depune în orice moment o candidatură pe durata perioadei de valabilitate a
listei, cu excepţia ultimelor 3 luni de valabilitate a listei.
Data-limită de depunere a candidaturilor: 1.12.2014.
Autoritatea contractantă va evalua periodic candidaturile noi (cel puţin o dată la 3 luni).

III.3) Anunţarea rezultatelor evaluării candidaturilor:
În urma evaluării candidaturilor primite, candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă (cei care
îndeplinesc criteriile prevăzute la punctele IV.2 şi IV.3 de mai jos) vor fi incluşi pe listă. Autoritatea contractantă
va informa în scris candidaţii cu privire la includerea acestora pe listă în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la includere.
Candidaţii respinşi vor fi, de asemenea, informaţi în scris de către autoritatea contractantă în termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la decizia de respingere. Autoritatea contractantă va specifica în
respectiva comunicare motivul respingerii candidaturii.

Secţiunea IV: Informaţii juridice, economice, financiare, tehnice, profesionale şi administrative
IV.1) Forma juridică
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IV.1.1) Forma juridică pe care trebuie să o adopte consorţiul de antreprenori, de furnizori sau de prestatori de
servicii care depune o candidatură:
Nu se solicită o anumită formă juridică.

IV.1.2) Situaţia juridică – referinţe solicitate

IV.2) Criterii de excludere:
1. Sunt excluşi de la participarea la o procedură de achiziţii publice bazată pe această cerere de scrisori de
interes toţi candidaţii şi ofertanţii care:
(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au
încheiat concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor
situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de
reglementările naţionale;
(b) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita lor
profesională;
(c) au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloc pe care autoritatea
contractantă îl poate justifica;
(d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a
impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante
sau ale ţării unde se execută contractul;
(e) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la
o organizaţie criminală sau la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
(f) li se aplică în prezent o sancţiune administrativă menţionată la articolul 96 alineatul (1) din regulamentul
financiar.
2. Nu se atribuie contracte bazate pe această cerere de scrisori de interes candidaţilor sau ofertanţilor care:
(a) se găsesc în situaţie de conflict de interese;
(b) se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă, ca o
condiţie de participare la procedura de achiziţii publice sau nu au furnizat aceste informaţii;
(c) se află într-una dintre situaţiile de excludere de la procedura de achiziţii publice menţionate la paragraful 1
3. Candidaţii sau ofertanţii trebuie să certifice că nu se află într-una dintre situaţiile enumerate la paragraful 1. În
acest scop, aceştia vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi datată în mod corespunzător
(anexa I, formularul de informare – secţiunea 2, disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm). În orice situaţie, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantului ales,
ulterior lansării procedurii de achiziţii publice, să furnizeze următoarele documente justificative:
— referitor la situaţiile menţionate la paragraful 1 litera (a), (b) sau (e), furnizarea unui extras din „cazierul
judiciar” sau, în lipsa acestuia, a unui document echivalent emis de o autoritate judiciară sau administrativă din
ţara de origine sau de provenienţă a respectivei persoane juridice, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor în
cauză;
— referitor la situaţia menţionată la paragraful 1 litera (d), un certificat recent emis de autoritatea competentă a
statului în cauză.
4. În cazul în care statul în cauză nu emite documentul (documentele) sau certificatul (certificatele) menţionat(e)
la paragraful 3 şi în celelalte cazuri de excludere menţionate la paragraful 1 literele (c) şi (f), acesta (acestea)
poate (pot) fi înlocuit(e) cu o declaraţie sub jurământ sau, în lipsa acesteia, cu o declaraţie solemnă a persoanei
juridice în cauză în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative, a unui notar sau a unui organism profesional
sau comercial competent din ţara de origine sau de provenienţă a respectivei persoane juridice.
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5. În cazul în care autoritatea contractantă are îndoieli cu privire la situaţia candidaţilor, aceasta se poate adresa
autorităţilor competente în vederea obţinerii informaţiilor pe care le consideră necesare în ceea ce priveşte
situaţia în cauză.

IV.3) Criterii de selecţie (articolul 97 din regulamentul financiar)

IV.3.1) Capacitatea economică şi financiară – cerinţe:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
O declaraţie, completată şi semnată în mod corespunzător (anexa I, formularul de informare – secţiunea 3;
disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); la cerere, alte declaraţii bancare şi privind
asigurarea, cu rol de documente justificative, sau dovada asigurării de risc profesional sau orice alt document
solicitat în mod special ca dovadă.

IV.3.1.1) Lista completă de informaţii, formalităţi şi documente care trebuie furnizate pentru a demonstra
capacitatea economică şi financiară solicitată:
Situaţii financiare/bilanţuri sau extrase din bilanţuri semnate pentru cel puţin ultimii 2 ani pentru care conturile au
fost închise (anexa I, formularul de informare – secţiunea 3; SC.1; disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Capacitatea tehnică şi profesională – referinţe solicitate:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
Prezentarea companiei, a domeniilor de activitate ale acesteia, cu dovada capacităţii sale profesionale şi
tehnice, şi cel puţin 3 ani de experienţă profesională privind tipul de bunuri solicitat (anexa I, formularul de
informare – secţiunea 3; SC.2; disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
O descriere a cabinelor de interpretare şi a echipamentelor tehnice (anexa I, formularul de informare –
secţiunea 3; SC.3; disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Indicarea zonei (zonelor) geografice în care candidaţii pot presta serviciile (anexa I, formularul de informare –
secţiunea 3; SC.4; disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Lista completă de informaţii, formalităţi şi documente care trebuie furnizate pentru a demonstra
capacitatea tehnică şi profesională solicitată:
A se vedea punctul IV.3.2.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita, în caietul de sarcini al contractului specific, ca ofertanţii
să confirme în ofertele lor că situaţia lor nu s-a schimbat, în ceea ce priveşte criteriile de excludere şi de
selecţie, astfel cum este specificat în candidaturile acestora, sau chiar de a solicita depunerea periodică de
documente justificative pe care le consideră necesare pentru a verifica dacă respectivele capacităţi evaluate
la momentul depunerii candidaturilor nu s-au schimbat în fond. Dacă este necesar, autoritatea contractantă
poate exclude un candidat care a fost inclus anterior pe listă. Această decizie va fi luată în urma evaluării tuturor
argumentelor prezentate de candidatul în cauză. Această decizie va fi întotdeauna anunţată în scris.

IV.4) Informaţii administrative

IV.4.1) Limba (limbile) care poate (pot) fi utilizată (utilizate) pentru redactarea cererii de participare:
Pot fi utilizate toate limbile Uniunii Europene. Limba de lucru va fi engleza, franceza sau spaniola.
Bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă,
lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi
suedeză.

IV.4.2) Data expedierii prezentului anunţ:
1.3.2012.
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