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To obvestilo na spletnem mestu TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:SL:HTML

B-Bruselj: Poziv k prijavi interesa za najem kabin za tolmačenje in tehnične opreme
2012/S 50-080909

Obvestilo o pozivu k prijavi interesa

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Oddelek I: Naročnik
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:

Evropski parlament, Generalni direktorat za zunanjo politiko, Enota za finance, v roke: g. Bernard Hellot,
vodja enote, stavba Willy Brandt, pisarna 04M019, Poštna služba, stavba Altiero Spinelli 00F256, Poziv k
prijavi interesa: „EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths“, rue Wiertz 60, 1047Bruselj, BELGIJA. E-pošta: xp-
finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:
Enak kot pod točko I.1.

I.3) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje:
Enak kot pod točko I.1.
Zainteresirani kandidati lahko svoje prijave (vključno z zahtevanimi dokumenti v zvezi z merili za izločitev in
merili za izbor) pošljejo po pošti ali preko e-pošte. V primeru oddaje preko e-pošte se lahko iz pravnih razlogov
zahteva tudi potrdilo z dopisom. Če se kandidat ne bo odzval na takšno zahtevo naročnika, bo njegova prijava
samodejno izključena.

Oddelek II: Zajeta področja
II.1) Opis

II.1.1) Vrsta predvidenih naročil:
Blago.
Kratkoročni najem kabin za tolmačenje in opreme za prireditve, konference in skupščine, ki jih po celem svetu
soorganizira Evropski parlament, s poudarkom na afriških, karibskih in pacifiških državah (države AKP), Latinski
Ameriki, Uniji za sredozemske države, vzhodni Evropi in državah Euronest.
Kabine za tolmačenje:
— zahtevajo se kabine za tolmačenje Audipack z 2 in 3 sedeži in enakovrednim številom miz v kabinah, ali
kabine z enakovrednim delovanjem,
— tolmači morajo biti sposobni uporabljati „relej“ (poslušati jezik, ki ni izvirni jezik) in prevajati v ciljni jezik (kanal
B).
Tehnična oprema:
— sistem za simultano tolmačenje za izvirni + največ 7 jezikov,
— brezžični mikrofoni in sprejemniki s slušalkami (za največ 400 udeležencev),
— snemanje v formatu MP3,
— zvočni sistem z mikrofoni, zvočniki in vso nujno dodatno opremo za snemanje izvirnega jezika + jezikov.
Pomoč:
— zvočni tehnik za namestitev, konfiguracijo in upravljanje dogodka.

II.1.2) Področja dejavnosti, ki jih zajema to obvestilo:
Podroben opis področij ali sektorjev dejavnosti, ki jih zajema ta poziv k prijavi interesa:
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Dobava/najem.
Možni kraji dobave: po celem svetu s poudarkom na državah AKP, Latinska Amerika, Unija za sredozemske
države, vzhodna Evropa, in države Euronest.

II.1.3) Mesto izvedbe gradenj, dostave blaga ali izvedbe storitev:
Prizorišča različnih prireditev, konferenc, skupščin, ki jih po celem svetu soorganizira Evropski parlament,
s poudarkom na državah AKP, Latinski Ameriki, Uniji za sredozemske države, vzhodni Evropi in državah
Euronest.

II.1.4) Vrste naročil, ki so izključene iz tega obvestila (če je primerno)

Oddelek III: Pogoji, ki veljajo za poziv k prijavi interesa
III.1) Splošno:

Ta poziv je naslovljen izključno na gospodarske subjekte z ustreznimi in upoštevanja vrednimi strokovnimi
izkušnjami, kot je določeno v merilih za izbor.
Zainteresirani kandidati so vabljeni k oddaji prijav v skladu z določbami in nameni tega obvestila. Naročnik
bo na seznam vključil prijave, ki izpolnjujejo merila iz točk IV.2 in IV.3. Po objavi javnega razpisa v zvezi s
področji, navedenimi v točkah II.1.1 in II.1.2, lahko naročnik povabi k oddaji ponudbe vse ali nekatere izmed
gospodarskih subjektov s seznama, na podlagi objektivnih, nediskriminatornih meril, specifičnih za zadevno
naročilo. Naročnik bo poslal razpisno dokumentacijo v zvezi z zadevnim naročilom sočasno vsem gospodarskim
subjektom, ki so povabljeni k oddaji ponudbe.
Vključitev na seznam za Evropski parlament ne predstavlja obveznosti glede oddaje naročila ali, v zvezi z zgoraj
navedenim, glede odposlanja povabila k oddaji ponudbe.

III.2) Čas veljavnosti poziva k prijavi interesa:
Ta poziv k prijavi interesa bo veljal 3 leta, z začetkom veljavnosti na dan odposlanja obvestila na Urad za
publikacije Evropske unije:
od 1.3.2012 do 1.3.2015.
Vsi zainteresirani kandidati lahko oddajo prijavo kadar koli v času veljavnosti seznama, razen v zadnjih 3
mesecih.
Rok za oddajo prijav: 1.12.2014.
Naročnik bo ocenil nove prijave v rednih časovnih razmikih (najmanj vsake 3 mesece).

III.3) Obveščanje o rezultatih ocenjevanja prijav:
Po opravljenem ocenjevanju prejetih prijav bodo kandidati, ki jih je izbral naročnik (tisti, ki izpolnjujejo merila iz
točk IV.2 in IV.3 spodaj), vključeni na seznam. Naročnik bo pisno obvestil kandidate glede njihove vključitve na
seznam v roku 30 koledarskih dni od omenjene vključitve.
Zavrnjeni kandidati bodo o njihovi neuvrstitvi na seznam prav tako pisno obveščeni v roku 30 koledarskih dni od
sprejetja odločitve. Naročnik bo v tem obvestilu navedel razloge za zavrnitev njihove prijave.

Oddelek IV: Pravne, ekonomske, finančne, tehnične, strokovne in upravne informacije
IV.1) Pravna oblika

IV.1.1) Pravna oblika konzorcija gradbenih izvajalcev, dobaviteljev ali ponudnikov storitev, ki se prijavljajo:
Zahtevana ni nobena posebna pravna oblika.

IV.1.2) Pravni status – zahtevane reference

IV.2) Merila za izključitev:
1. Kandidati ali ponudniki bodo izključeni iz sodelovanja v razpisnih postopkih, povezanih s tem pozivom k
prijavi interesa, če:
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(a) so v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, so vstopili v poravnavo z upniki, so začasno ustavili poslovne
dejavnosti, so v postopkih v zvezi z navedenimi zadevami ali so v kakršnem koli drugem analognem položaju, ki
izhaja iz podobnega postopka po nacionalni zakonodaji ali predpisih;
(b) so bili pravnomočno obsojeni za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
(c) so bili spoznani za krive neprofesionalnega obnašanja, dokazanega na kakršen koli način, ki ga naročnik
lahko upraviči;
(d) niso izpolnili svojih obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali plačevanjem davkov,
skladno z zakonskimi določili države, v kateri so ustanovljeni, ali države naročnika ali države, v kateri bo
izvedeno naročilo;
(e) so bili pravnomočno obsojeni za goljufijo, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji ali za kakršno koli
drugo, finančnim interesom Evropske unije škodljivo, nezakonito dejavnost;
(f) so trenutno v postopku upravne kazni, navedene v členu 96(1) Finančne uredbe.
2. Naročila, povezana s tem pozivom k prijavi interesa, ne bodo oddana kandidatom ali ponudnikom, ki so:
(a) predmet navzkrižnih interesov;
(b) krivi za zavajajoče navedbe v informacijah, ki jih je bilo potrebno na zahtevo naročnika predložiti kot pogoj za
sodelovanje v razpisnem postopku, ali če omenjenih informacij niso priskrbeli;
(c) v zvezi s tem razpisnim postopkom v kateri od situacij za izključitev, navedenih v odstavku 1.
3. Kandidati ali ponudniki morajo dokazati, da niso v nobeni od situacij iz odstavka 1. V ta namen morajo
predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo (Priloga I, Obrazec s podatki – oddelek 2, na voljo na
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). V vsakem primeru si naročnik pridržuje pravico, da od
izbranega ponudnika po sprožitvi postopka javnega naročila zahteva predložitev naslednjih dokazil:
— v zvezi s primeri iz odstavkov 1(a), (b) ali (e) je treba predložiti izpisek iz sodne evidence ali, če to ni
izvedljivo, enakovreden dokument, ki ga je izdal sodni ali upravni organ v državi porekla ali državi, iz katere
pravna oseba prihaja, ki izkazuje, da so bile te zahteve izpolnjene,
— za primer, naveden v odstavku 1(d), nedavno potrdilo, ki ga je izdal pristojni organ zadevne države.
4. Kadar zadevna država ne izdaja dokumenta(-ov) ali potrdila(-) iz odstavka 3 in zaradi drugih okoliščin, ki
lahko pomenijo izključitev, kot je navedeno v odstavku 1(c) in (f), se lahko nadomesti(-jo) z izjavo pod prisego
ali, če to ni mogoče, s formalno izjavo pravne osebe pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali
pristojnim strokovnim ali trgovinskim organom v državi porekla ali državi, iz katere pravna oseba prihaja.
5. Kadar ima naročnik dvome glede statusa kandidatov, lahko on sam pri pristojnem organu zaprosi za
informacije, za katere meni, da so potrebne v zvezi z ugotavljanjem statusa kandidatov.

IV.3) Merila za izbor (člen 97 finančne uredbe)

IV.3.1) Poslovna in finančna sposobnost – zahteve:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ustrezno izpolnjena in podpisana izjava (Priloga I, Obrazec s podatki – Oddelek 3; na voljo na http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) ter, na zahtevo, dodatna podporna bančna in zavarovalniška
poročila ali dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti ali kateri koli drug dokument, posebej zahtevan kot
dokazilo.

IV.3.1.1) Obširen seznam informacij, formalnosti in dokumentov, ki jih je treba predložiti kot dokazilo glede
zahtev o poslovni in finančni sposobnosti:
Podpisana finančna poročila/bilance stanja ali povzetki bilanc stanja vsaj za zadnji 2 leti, za kateri so bili
zaključeni računi (Priloga I, Obrazec s podatki – Oddelek 3; SC.1; na voljo na http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Tehnična in strokovna sposobnost – zahtevane reference:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Predstavitev podjetja, njenega področju dejavnosti, z dokazili strokovne in tehnične sposobnosti, in vsaj 3 leta
strokovnih izkušenj na področju zahtevanega blaga (Priloga I, Obrazec s podatki – Oddelek 3; SC.2; na voljo na
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Opis kabin za tolmačenje in tehnične opreme (Priloga I, Obrazec s podatki – Oddelek 3; SC.3; na voljo na http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Navedba geografskega(-ih) območja(-), kjer lahko zagotavljate storitve (Priloga I, Obrazec s podatki – Oddelek
3; SC.4; na voljo na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Obširen seznam informacij, formalnosti in dokumentov, ki jih je treba predložiti kot dokazilo glede
zahtev o tehnični in strokovni sposobnosti:
Glej točko IV.3.2.
Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati potrditev podatkov glede svojega položaja, ki so ga ponudniki
predstavili v svojih ponudbah v zvezi z merili za izključitev in merili za izbor, ter tudi predložitev, v časovnih
presledkih, podpornih dokazil za katera meni, da so potrebna za preverjanje, ali se sposobnost ponudnikov,
ocenjena po predložitvi prijav, ni bistveno spremenila. Naročnik lahko, če se izkaže za upravičeno, kandidata
izloči s seznama na katerega je bil predhodno vključen. Ta odločitev bo sprejeta po oceni dokazil, ki jih je
zadevni kandidat predložil. Odločitev bo vedno sporočena pisno.

IV.4) Upravne informacije

IV.4.1) Jezik(-i), ki se lahko uporablja(-jo) v prijavi za sodelovanje:
Uporabijo se lahko vsi jeziki Evropske unije. Delovni jezik bo angleščina, francoščina ali španščina.
Angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, irski, italijanski, latvijski, litovski, madžarski,
malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski ali švedski.

IV.4.2) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1.3.2012.
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