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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:SK:HTML

B-Brusel: Výzva na vyjadrenie záujmu na prenájom tlmočníckych kabínok a technického vybavenia
2012/S 50-080909

Oznámenie o výzve na vyjadrenie záujmu

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Oddiel I: Obstarávateľ
I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa:

Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky, finančné oddelenie, do rúk: pán Bernard
Hellot, vedúci oddelenia, budova Willy Brandt, kancelária 04M019, poštový útvar, budova Altiero Spinelli
00F256, Výzva na vyjadrenie záujmu: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths“, rue Wiertz 60, 1047Brusel,
BELGICKO. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internetová stránka: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) Adresa, na ktorej možno získať ďalšie informácie:
Rovnaká ako v bode I.1.

I.3) Adresa, na ktorú sa doručia žiadosti o účasť:
Rovnaká ako v bode I.1.
Žiadatelia, ktorí majú záujem, môžu svoje prihlášky (vrátane podkladových dokumentov požadovaných pre
kritériá vylúčenia a kritériá výberu) zaslať listom alebo emailom. V prípade predloženia ponúk e-mailom sa môže
požadovať aj potvrdenie listom na účely právneho dokazovania. Ak uchádzač neodpovie na takúto požiadavku
zo strany obstarávateľa, jeho prihláška bude automaticky vylúčená.

Oddiel II: Zahrnuté oblasti
II.1) Opis

II.1.1) Typy plánovaných obstarávaní:
Dodávka tovarov.
Krátkodobý prenájom tlmočníckych kabínok pre podujatia, konferencie a zhromaždenia, ktoré sú organizované
po celom svete spoločne s Európskym parlamentom, s dôrazom na africké, karibské a tichomorské (AKT)
krajiny, Latinskú Ameriku, krajiny Únie pre Stredozemie, východnú Európu a krajiny Euronest.
Tlmočnícke kabínky:
— požadujú sa tlmočnícke kabínky typu Audipack silent s 2 a 3 sedadlami a príslušným počtom stolov na
kabínku alebo kabínky s ekvivalentnou kapacitou,
— tlmočníci musia byť schopní používať „relé“ (na počúvanie nezdrojového jazyka) a tlmočiť do cieľového
jazyka (B-kanál).
Technické vybavenie:
— systém na simultánne tlmočenie pre pôvodný jazyk + maximálne 7 jazykov,
— bezdrôtové mikrofóny a prijímač so slúchadlami (pre maximálne 400 účastníkov),
— nahrávanie do formátu MP3,
— zvukový systém s mikrofónmi, reproduktor a všetky potrebné dodatočné zariadenia pre nahrávanie originálu
a tlmočených jazykov.
Pomoc:
— zvukový technik pre inštaláciu, usporiadanie a prevádzku podujatia.
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II.1.2) Oblasti činností, zahrnuté do tohto oznámenia:
Podrobný opis oblasti alebo sektorov činností zahrnutých do tejto výzvy na vyjadrenie záujmu:
Dodávka/prenájom.
Možné miesta dodávky: po celom svete s dôrazom na krajiny AKT, Latinskú Ameriku, krajiny Únie pre
Stredozemie, východnú Európu a krajiny Euronest.

II.1.3) Miesto vykonania prác, dodania tovarov alebo vykonania služieb:
Miesta rôznych podujatí, konferencií, zhromaždení, ktoré sa organizujú spoločne Európskym parlamentom po
celom svete, s dôrazom na krajiny AKT, Latinskú Ameriku, krajiny Únie pre Stredozemie, východnú Európu a
krajiny Euronest.

II.1.4) Typy obstarávaní, ktoré sú vylúčené z tohto oznámenia (ak je to uplatniteľné)

Oddiel III: Podmienky, ktorými sa riadi táto výzva na vyjadrenie záujmu:
III.1) Všeobecné body:

Táto výzva sa týka výlučne ekonomických subjektov s príslušným a významným profesionálnym zázemím, ako
je to uvedené v kritériách výberu.
Žiadatelia prejavujúci záujem môžu predložiť svoje prihlášky v súlade s ustanoveniami tohto oznámenia a na
účely v ňom opísané. Obstarávateľ zahrnie do zoznamu žiadateľov, ktorí spĺňajú kritériá stanovené v bodoch
IV.2 a IV.3. Ak sa vyskytne verejné obstarávanie súvisiace s oblasťou (oblasťami) opísanou v bode II.1.1
a II.1.2, obstarávateľ môže vyzvať k predloženiu ponuky buď každý, alebo niektorý ekonomický subjekt na
zozname na základe objektívnych, nediskriminačných kritérií špecifických pre dané obstarávanie. Obstarávateľ
zašle súťažné podklady týkajúce sa tohto obstarávania súčasne všetkým ekonomický subjektom vyzvaným na
predloženie ponuky.
Zahrnutie do zoznamu neznamená žiadnu povinnosť zo strany Európskeho parlamentu prideliť obstarávanie
alebo na základe predchádzajúceho odoslať výzvu na predloženie ponuky.

III.2) Platnosť výzvy na vyjadrenie záujmu:
Táto výzva na vyjadrenie záujmu bude platná 3 roky s účinnosťou od dátumu odoslania oznámenia Úradu pre
vydávanie publikácií Európskej únie:
Platná od 1.3.2012 do 1.3.2015.
Každý záujemca môže predložiť prihlášku kedykoľvek počas obdobia platnosti zoznamu s výnimkou posledných
3 mesiacov.
Konečný dátum na predloženie prihlášok: 1.12.2014.
Obstarávateľ bude hodnotiť nové prihlášky v pravidelných intervaloch (minimálne každé 3 mesiace).

III.3) Oznámene o výsledkoch hodnotenia prihlášok:
Po hodnotení prijatých prihlášok budú žiadatelia, vybraní obstarávateľom (tí, ktorí splnili kritériá stanovené
v bodoch IV.2 a IV.3 nižšie), zaradení do zoznamu. Obstarávateľ oznámi žiadateľom ich zaradenie písomne
najneskôr do 30 kalendárnych dní od zaradenia.
Odmietnutým uchádzačom obstarávateľ taktiež oznámi písomne svoje rozhodnutie o ich nezaradení najneskôr
do 30 kalendárnych dní od rozhodnutia. Obstarávateľ v tomto oznámení uvedie dôvody odmietnutia ich
prihlášok.

Oddiel IV: Právne, ekonomické, finančné, technické, odborné a administratívne informácie
IV.1) Právna forma

IV.1.1) Právna forma, ktorú musí mať konzorcium žiadajúcich staviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov
služieb:
Nevyžaduje sa žiadna špeciálna právna forma.

IV.1.2) Právne postavenie – požadované referencie
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IV.2) Kritériá vylúčenia:
1. Všetci záujemcovia alebo uchádzači budú vylúčení z účasti na akomkoľvek obstarávacom konaní na základe
tejto výzvy na vyjadrenie záujmu, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi,
pozastavili svoju podnikateľskú činnosť, je voči nim vedené konanie v týchto veciach alebo sa nachádzajú v
akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného konania stanoveného vo vnútroštátnych právnych
alebo iných predpisoch;
b) boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania sa rozsudkom, ktorý má povahu „res
judicata“;
c) v rámci výkonu povolania sa dopustili závažného pochybenia, ktoré obstarávateľ preukázateľne zistil;
d) si neplnia povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo neplatia dane v súlade
s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sú usadení, alebo právnymi predpismi krajiny verejného obstarávateľa,
alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;
e) boli právoplatne odsúdení rozsudkom, ktorý má povahu „res judicata“, za podvod, korupciu, účasť v
zločineckej organizácii alebo za akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Európskej
únie;
f) im je v súčasnosti uložená administratívna sankcia uvedená v článku 96 ods. 1) nariadenia o rozpočtových
pravidlách.
2. Zákazka na základe tejto výzvy na vyjadrenie záujmu sa nesmie zadať záujemcom ani uchádzačom, ktorí
sa:
a) nachádzajú v situácii konfliktu záujmov;
b) dopustili skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako
podmienku účasti na postupe verejného obstarávania, alebo tieto informácie neposkytli;
c) nachádzajú v rámci príslušného postupu verejného obstarávania v jednej zo situácií vylúčenia uvedených v
článku 1.
3. Záujemcovia alebo uchádzači poskytnú osvedčenie o tom, že sa nenachádzajú v niektorej zo situácií
uvedených v odseku 1. Z tohto dôvodu poskytnú čestné vyhlásenie, náležite datované a podpísané (príloha I,
Informačný formulár – oddiel 2, dostupný na adrese http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). V
každom prípade si obstarávateľ vyhradzuje právo vyžadovať od uchádzača vybraného na základe vypísania
obstarávacieho konania, aby predložil tieto podporné dokumenty:
— vzhľadom na prípady uvedené v odseku 1 písm. a), b) alebo e) predloženie výpisu z trestného registra,
alebo ak to nie je možné, rovnocenného dokladu vystaveného príslušným súdnym alebo správnym orgánom v
domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte, z ktorého právnická osoba prichádza, ktorý potvrdzuje, že
uvedené požiadavky boli splnené.
— vzhľadom na prípad uvedený v odseku 1 písm. d) aktuálny certifikát vydaný príslušným orgánom daného
štátu.
4. Ak daná krajina nevydá dokument (dokumenty) alebo osvedčenie (osvedčenia) uvedené v odseku 3 a
vzhľadom na ďalšie situácie zaručujúce vylúčenie uvedené v odseku 1 písm. c) a f), možno ho nahradiť
prísažným vyhlásením, alebo ak to nie je možné, čestným vyhlásením vykonaným dotknutou právnickou
osobou pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, prípadne notárom v domovskom členskom štáte
alebo členskom štáte, z ktorého tento právny subjekt príslušník prichádza.
5. V prípade, ak má obstarávateľ pochybnosti o situácii uchádzačov, môže sám požiadať príslušné úrady o
získanie informácií, ktoré považuje za nevyhnutné pre danú situáciu.

IV.3) Kritériá výberu (článok 97 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

IV.3.1) Ekonomická a finančná spôsobilosť – požiadavky:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Náležite vyplnené a podpísané vyhlásenie (príloha I, Informačný formulár – oddiel 3; dostupný na http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); na požiadanie, ďalšie podporné bankové a poistné výpisy
alebo dôkaz o príslušnom poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika alebo akýkoľvek ďalší
dokument, osobitne požadovaný ako dôkaz.

IV.3.1.1) Úplný zoznam informácií, formalít a dokumentov, ktoré sa majú predložiť z dôvodu preukázania
požadovanej ekonomickej a finančnej spôsobilosti:
Podpísané finančné výpisy/súvahy alebo výpisy zo súvah aspoň za 2 roky, pre ktoré boli účty uzavreté (príloha
I, Informačný formulár – oddiel 3; SC.1; dostupný na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Technická a odborná spôsobilosť – požadované referencie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Prezentácia spoločnosti, oblasti jej činností, s predložením dôkazu o jej odbornej a technickej spôsobilosti a
aspoň 3-ročných skúsenostiach s typom požadovaných tovarov (príloha I, Informačný formulár – oddiel 3; SC.2;
dostupný na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Opis tlmočníckych kabínok a technického vybavenia (príloha I, Informačný formulár – oddiel 3; SC.3; dostupný
na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Uvedenie zemepisných oblastí, kde môžete poskytovať dané služby (príloha I, Informačný formulár – oddiel 3;
SC.4; dostupný na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Úplný zoznam informácií, formalít a dokumentov, ktoré sa majú predložiť z dôvodu preukázania
požadovanej technickej a odbornej spôsobilosti:
Pozri v bode IV.3.2.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v špecifikáciách pre osobitnú zákazku, aby uchádzači potvrdili vo
svojich ponukách, že sú stále v rovnakej situácii vzhľadom na kritériá vylúčenia a kritériá výberu, ako uvádzajú
vo svojich prihláškach, alebo dokonca v intervaloch požadovať predloženie podporných dokumentov, ktoré
považuje za nevyhnutné na kontrolu toho, že hodnotené spôsobilosti sa v čase podania prihlášok podstatne
nezmenili. V prípade potreby môže obstarávateľ vylúčiť uchádzača, ktorý bol predtým zaradený do zoznamu.
Toto rozhodnutie sa vykoná po zhodnotení všetkých argumentov predložených daným žiadateľom. Vždy bude
oboznámený písomne.

IV.4) Administratívne informácie

IV.4.1) Jazyk (jazyky), ktorý (ktoré) je možné použiť v žiadosti o účasť:
Môžu sa použiť všetky jazyky Európskej únie. Pracovným jazykom bude angličtina, francúzština alebo
španielčina.
Bulharský, český, dánsky, holandský, anglický, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, írsky, litovský, lotyšský,
maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a
taliansky.

IV.4.2) Dátum odoslania tohto oznámenia:
1.3.2012.
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