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Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:SV:HTML

B-Bryssel: Uppmaning till intresseanmälan för hyra av tolkbås och teknisk utrustning
2012/S 50-080909

Meddelande om uppmaning till intresseanmälan

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn på och adress till den upphandlande myndigheten:

Europaparlamentet, generaldirektoratet för externa åtgärder, ekonomienheten, att. Bernard Hellot, enhetschef,
Willy Brandt-byggnaden, kontor 04M019, Posttjänsten, Altiero Spinelli-byggnaden 00F256, uppmaning till
intresseanmälan: ”EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths”, rue Wiertz 60, 1047Bryssel, BELGIEN. E-post: xp-
finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Adress från vilken ytterligare information kan erhållas:
Se punkt I.1.

I.3) Adress till vilken anbudsansökningar ska skickas:
Se punkt I.1.
Intresserade sökande kan skicka sina ansökningar (inklusive de styrkande handlingar som krävs med avseende
på kriterierna gällande uteslutning och uttagning) via brev eller e-post. Vid inlämning via e-post kan en
bekräftelse i brevform också komma att erfordras som rättsligt bevis. Om den sökande inte svarar på en sådan
begäran från den upphandlande myndigheten kommer ansökan att uteslutas automatiskt.

Avsnitt II: Områden som omfattas
II.1) Beskrivning

II.1.1) Typ av kontrakt som planeras:
Varor.
Korttidshyra av tolkbås och utrustning för evenemang, konferenser och sammanträden som samarrangeras
världsomspännande av Europaparlamentet, med fokus på länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
(AVS-länder), Latinamerika, länder i unionen för Medelhavsområdet, Östeuropa och Euronest-länder.
Tolkbås:
— Tysta tolkbås av märket Audipack med 2 och 3 sittplatser och motsvarande antal bänkar per bås, eller bås
med motsvarande prestanda, krävs.
— Tolkar ska kunna använda ”relä” (för att lyssna på ett annat språk än källspråket) och översätta till ett
målspråk (B-kanal).
Teknisk utrustning:
— System för simultantolkning för originalspråk + högst 7 språk.
— Trådlösa mikrofoner och mottagare med headset (för högst 400 deltagare).
— Inspelning till MP3.
— Ljudsystem med mikrofoner, högtalare och all nödvändig ytterligare utrustning för inspelning av originalspråk
+ språk.
Stöd:
— Ljudtekniker för installation och konfigurering samt för att sköta evenemanget.

II.1.2) Verksamhetsområden som omfattas av detta meddelande:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:SV:HTML
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Detaljerad beskrivning av de verksamhetsområden som omfattas av uppmaningen till intresseanmälan:
Tillhandahållande/hyra.
Möjliga leveransplatser: Hela världen med fokus på AVS-länder, Latinamerika, länder i unionen för
Medelhavsområdet, Östeuropa och Euronest-länder.

II.1.3) Plats för leverans av varorna, utförande av byggentreprenaden eller tillhandahållande av tjänsterna:
Platser för olika evenemang, konferenser, sammanträden som samarrangeras av Europaparlamentet över
hela världen, med fokus på AVS-länder, Latinamerika, länder i unionen för Medelhavsområdet, Östeuropa och
Euronest-länder.

II.1.4) Typer av kontrakt som inte omfattas av detta meddelande (om tillämpligt)

Avsnitt III: Villkor för uppmaningen till intresseanmälan
III.1) Allmänna anmärkningar:

Denna uppmaning riktas uteslutande till ekonomiska aktörer med lämplig och omfattande yrkeserfarenhet i
enlighet med vad som anges i uttagningskriterierna.
Intresserade sökande inbjuds att sända in sina ansökningar i enlighet med villkoren i detta meddelande och
för de föremål som beskrivs i det. Den upphandlande myndigheten kommer att ta med de ansökningar som
uppfyller kriterierna i punkterna IV.2 och IV.3 i en förteckning. När en offentlig upphandling inom det (eller de)
område(n) som beskrivs i punkterna II.1.1 och II.1.2 ska genomföras kan den upphandlande myndigheten
inbjuda antingen alla eller några ekonomiska aktörer på förteckningen, på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som är specifika för det berörda kontraktet, att lämna anbud. Den upphandlande
myndigheten kommer att skicka anbudshandlingarna för kontraktet i fråga samtidigt till alla de ekonomiska
aktörer som inbjudits att lämna anbud.
Att en sökande tas med i förteckningen medför inte några skyldigheter för Europaparlamentet avseende
tilldelning av kontrakt eller, med hänseende på ovanstående, inbjudan att lämna anbud.

III.2) Giltighetstid för uppmaningen till intresseanmälan:
Denna uppmaning till intresseanmälan kommer att ha en giltighetstid på 3 år från och med det datum då
meddelandet skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå:
Giltighetstid från den 1.3.2012 till den 1.3.2015.
Intresserade personer kan skicka in en ansökan när som helst under förteckningens giltighetstid, med undantag
för de 3 sista månaderna.
Sista datum för inlämning av ansökningar: 1.12.2014.
Den upphandlande myndigheten kommer att utvärdera nya ansökningar med regelbundna mellanrum (minst var
3:e månad).

III.3) Meddelande om resultaten av utvärderingen av ansökningarna:
Efter utvärderingen av de mottagna ansökningarna kommer de sökande som den upphandlande myndigheten
valt ut (de som uppfyller kriterierna i punkterna IV.2 och IV.3 nedan) att tas med i en förteckning. Den
upphandlande myndigheten kommer att meddela de sökande skriftligen om att de tagits med i förteckningen
inom högst 30 kalenderdagar från det datum då det skedde.
Sökande som inte tagits med kommer också att meddelas skriftligen av den upphandlande myndigheten inom
högst 30 kalenderdagar från det datum då beslutet fattades. Den upphandlande myndigheten kommer i detta
meddelande att ange skälen till att en sökande inte tagits med i förteckningen.

Avsnitt IV: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk, yrkesmässig och administrativ information
IV.1) Rättslig form

IV.1.1) Rättslig form som ska omfatta det ansökande konsortiet av byggentreprenörer, varu- eller
tjänsteleverantörer:
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Det krävs ingen särskild rättslig form.

IV.1.2) Rättslig ställning – referenser som erfordras

IV.2) Uteslutningskriterier:
1. Sökande eller anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i varje upphandlingsförfarande som
baseras på denna uppmaning till intresseanmälan om de
a) är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer
eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande
enligt nationella lagar och andra författningar,
b) har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,
c) har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den
upphandlande myndigheten,
d) inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det
land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet ska
genomföras,
e) i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon
annan olaglig verksamhet som skadar Europeiska unionens finansiella intressen,
f) för närvarande är föremål för administrativa sanktioner som avses i artikel 96.1 i budgetförordningen.
2. Kontrakt som baseras på denna uppmaning till intresseanmälan kommer inte att tilldelas sökande eller
anbudsgivare som
a) befinner sig i intressekonflikt,
b) har lämnat oriktiga uppgifter i den information som den upphandlande myndigheten kräver för deltagande i
upphandlingen eller har underlåtit att lämna sådan information,
c) befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning från upphandlingsförfarandet i enlighet med
punkt 1.
3. Sökande eller anbudsgivare ska intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt
1. För detta ändamål ska de tillhandahålla en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder
och samvete (bilaga I, informationsformuläret – avsnitt 2, tillgängligt på http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm). Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära att den anbudsgivare som
valts ut till följd av ett upphandlingsförfarande ska tillhandahålla följande styrkande handlingar:
— För de situationer som avses i punkterna 1 a, b eller e: ett utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är
möjligt, en likvärdig handling från den behöriga rättsliga eller administrativa myndigheten i juridiska personens
hemland eller ursprungsland som visar att dessa krav är uppfyllda.
— För de situationer som avses i punkt 1 d: ett aktuellt intyg som utfärdats av behörig myndighet i den berörda
staten.
4. I de fall då landet i fråga inte utfärdar de handlingar eller intyg som avses i punkt 3 och för de andra
situationer som leder till uteslutning och som anges i punkterna 1 c och f, kan dessa ersättas av en edsvuren
försäkran eller, om det inte är möjligt, en försäkran på heder och samvete som den berörda juridiska personen
avlagt inför behörig rättslig eller administrativ myndighet, notarius publicus eller ett behörigt bransch- eller
handelsorgan i den juridiska personens hemland eller ursprungsland.
5. Om den upphandlande myndigheten hyser tvivel gällande de sökandes ställning, kan den kontakta de
behöriga myndigheterna för att erhålla den information som den bedömer nödvändig för att bekräfta denna
ställning.

IV.3) Uttagningskriterier (artikel 97 i budgetförordningen)

IV.3.1) Ekonomisk och finansiell kapacitet – krav:
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
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En vederbörligen ifylld och undertecknad försäkran (bilaga I, informationsformuläret – avsnitt 3, tillgängligt
på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm), på begäran, ytterligare styrkande bank- och
försäkringsintyg eller bevis på yrkesansvarsförsäkring eller alla andra handlingar som kan komma att särskilt
begäras som bevis.

IV.3.1.1) Uttömmande förteckning över information, formaliteter och handlingar som ska tillhandahållas för att
styrka den erfordrade ekonomiska och finansiella kapaciteten:
Undertecknade bokslut/balansräkningar eller utdrag ur balansräkningar för åtminstone de 2 senaste åren
för vilka årsbokslut har upprättats (bilaga I, informationsformuläret – avsnitt 3, SC.1, tillgängligt på http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Teknisk och yrkesmässig kapacitet – referenser som krävs:
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Presentation av företaget, dess verksamhetsområde, med bevis på dess yrkesmässiga och tekniska kapacitet,
och minst 3 års yrkeserfarenhet av den typ av varor som erfordras (bilaga I, informationsformuläret – avsnitt 3,
SC.2, tillgängligt på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
En beskrivning av tolkbåsen och den tekniska utrustningen (bilaga I, informationsformuläret – avsnitt 3, SC.3,
tillgängligt på http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Uppgift om det geografiska område/de geografiska områden där tjänsterna kan tillhandahållas (bilaga
I, informationsformuläret – avsnitt 3, SC.4, tillgängligt på http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2.1) Uttömmande förteckning över information, formaliteter och handlingar som ska tillhandahållas för att
styrka den erfordrade tekniska och yrkesmässiga kapaciteten:
Se punkt IV.3.2.
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att i specifikationerna för det specifika kontraktet begära
att anbudsgivarna i sina anbud bekräftar att de fortfarande befinner sig i samma situation beträffande kriterierna
gällande uteslutning och uttagning som de angivit i sina ansökningar. Den upphandlande myndigheten
förbehåller sig dessutom rätten att med regelbundna mellanrum begära in de styrkande handlingar som den
bedömer vara nödvändiga för att kontrollera att den kapacitet som utvärderades när ansökningarna skickades
in inte har förändrats i sak. Om nödvändigt kan den upphandlande myndigheten komma att utesluta en sökande
som tidigare tagits med i förteckningen från densamma. Ett sådant beslut kommer att fattas efter bedömningen
av eventuella skäl som den sökande i fråga anfört. Beslutet kommer alltid att meddelas skriftligen.

IV.4) Administrativ information

IV.4.1) Språk som kan användas i ansökningar om deltagande:
Alla EU-språk kan användas. Arbetsspråket kommer att vara engelska, franska eller spanska.
Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska,
nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och
ungerska.

IV.4.2) Datum då meddelandet sänts:
1.3.2012.
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