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ČÁST I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOUTĚŽE 
 

KAPITOLA 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE  
Podle ustanovení nařízení (ES, Euratom) Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. července 2018, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1a ustanovení jeho přílohy 1 se 
Evropský parlament rozhodl přistoupit k této soutěži architektonických studií na obnovu budovy Paul-
Henri SPAAK v Bruselu. 
Evropský parlament: 
Od roku 1979 je Evropský parlament orgánem, který zajišťuje demokratické zastoupení všech občanů 
Evropské unie. 
Jeho 751 poslanců volených ve všeobecných přímých volbách ve 28 zemích Evropské unie vykonává 
legislativní a rozpočtovou pravomoc v rámci mandátu, který jim voliči svěřili. 
Ústřední budova Evropského parlamentu v Bruselu, budova Paul-Henri SPAAK, obsahuje nejen jednací 
sál, v němž se odehrávají plenární zasedání poslanců, ale rovněž zařízení umožňující pořádat schůze 
parlamentních výborů, pořádání tiskových konferencí a přijímání návštěv. 
 

KAPITOLA 2.  VIZE 
Evropský parlament je jedním ze symbolických srdcí a domovů evropské demokracie a představuje 
ústřední prvek moderní historie tohoto kontinentu. Dědictví jeho budov je důležité nejen pro evropské 
zákonodárce, ale i pro občany, neboť poskytuje důležité veřejné prostory pro dialog a prožívání 
evropské demokracie a jejích hodnot a je ústředním bodem pro evropské oslavy a připomínky našeho 
společného demokratického dědictví. Dědictví těchto budov by mělo být zachováno a dále rozvíjeno 
jakožto silný symbol naší moderní historie. 

 
Evropský projekt se několikrát rozšířil a v současné době do něj patří 28 členských států. Evropský 
parlament zastupuje prostřednictvím přímo volených poslanců více než 500 milionů evropských 
občanů. V návaznosti na tento historický proces Evropský parlament rozšířil své budovy a přizpůsobil 
své prostory tak, aby odrážely větší úlohu Parlamentu jakožto plnohodnotného spoluzákonodárce tím, 
že poslancům poskytují optimální pracovní podmínky. Vzhledem k rozšířeným pravomocem 
Evropského parlamentu bylo nezbytné posílit vazby s občany a pomáhat jim k lepšímu pochopení 
evropského projektu. 
 

 Evropský parlament JE parlamentem občanů:  

je otevřený občanům, interaguje s nimi a umožňuje jim zažít neobyčejnou zkušenost. Interakce 
s občany se vyvíjí: z kolemjdoucího se stává návštěvník, účastník, spoluzákonodárce. Přijímání 
občanů v jejich rozmanitosti a s jejich hodnotami podporuje jejich účast na evropském 
projektu.  

 Evropský parlament chce jít příkladem ve svém globálním přístupu k životnímu prostředí:  

budoucí budova bude integrována do svého městského, přírodního a sociálního okolí a bude 
s nimi propojena.  
Má být udržitelná a udržitelnost se měří v termínech využitelnosti, snadné údržby, pružnosti 
a přizpůsobitelnosti. Pružnost se musí projevovat v prostoru, v čase i v použitých technikách. 
Budova a její proces vývoje musí integrovat nejlepší postupy trvanlivosti a udržitelnosti, 
s vyvážeností mezi prostotou a promyšlenými technologiemi (zejména ochrana životního 
prostředí a klimatu a oběhové hospodářství). 

                                                           
1 V tomto dokumentu rovněž zvané „finanční nařízení“ 
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Projekt obnovy by měl mít kladný dopad na životní prostředí. Evropský parlament vyjádřil své 
environmentální ambice v podobě Charty environmentální příkladnosti, jež je přiložena 
v příloze 1. 
 

KAPITOLA 3.  CÍL 
Cílem soutěže je vybrat dva koncepty (více podrobností najdete v části V kapitole 1), které budou 
předloženy předsednictvu Evropského parlamentu, jež vybere koncept, který bude dále podrobně 
rozpracován subjektem pro návrh a výstavbu, který bude nezávislý na autorovi konceptu. 
Prostřednictvím tohoto konceptu má soutěž za cíl zejména stanovit:  

 vnější objemy a objemy velkých vnitřních prostor 

 vztahy, a zejména vztahy k životnímu prostředí, vztahy mezi interiérem a exteriérem 
prostřednictvím „obálky budovy“, vztahy mezi funkcemi, vztahy mezi různými uživateli 
budovy. 

 vnější a vnitřní prostředí prostřednictvím těchto prvků 

 potenciál rozvoje ambicí Evropského parlamentu prostřednictvím architektonického 
a technického pojetí, které bude následovat v rámci projektu a výstavby. 

Koncepty budou hodnoceny na základě právě těchto hledisek. Ačkoli by předkládané koncepty měly 
odkazovat k materiálům, texturám nebo barvám, půjde pouze o orientační informace. Pokud by 
rozvíjený projekt zmiňoval tento druh informací, budou předány realizátorovi projektu a výstavby, 
který by měl posoudit jejich zohlednění s ohledem na ambice a cíle Evropského parlamentu. 
Evropský parlament bude garantem konceptu vůči realizátorovi projektu a výstavby. Proto hodlá 
vyzvat autora konceptu ke spolupráci během příslušných etap realizace projektu. 
Evropský parlament si také vyhrazuje právo uskutečnit nebo neuskutečnit projekt a požádat nebo 
nepožádat o pomoci v této fázi. 
 

KAPITOLA 4. SOUVISLOSTI 
Budova Paul-Henri Spaak je součásti kampusu o ploše přibližně 665 000 m2 a je tvořena desítkou 
budov. Hrubá podlahová plocha činí přibližně 84 000 m2 a může být v rámci stávajících urbanistických 
předpisů zvětšena. Zahrnuje jednací sál Evropského parlamentu v Bruselu, kde zasedá 751 poslanců 
pocházejících ze všech zemí Evropské unie  
Evropský parlament jako multikulturní a mnohojazyčné shromáždění, v němž se v současnosti hovoří 
a tlumočí více než 24 jazyky, naplňuje evropské heslo „jednotná v rozmanitosti“. 
Budova se nachází na spojnici dvou urbanistických oblastí, jež se liší co do podoby a funkcí, a je 
propojen s významným bruselským parkem, parkem Krále Leopolda, sídlem různých kulturních 
a vědeckých institucí. 
  
 
 

KAPITOLA 5.  FUNKCE 
Příští budova musí zahrnovat: 

 jednací sál, který musí pojmout všechny evropské poslance i návštěvníky; 

 místnosti pro schůze parlamentních výborů a třístranná jednání3; 

 prostor pro přijímání občanů a pro jejich setkávání a vzdělávání; 

                                                           
2 Užitná podlahová plocha: přibližně 39 000 m2 

3 Třístranné schůze jsou schůze dohodovacího legislativního procesu zahrnující zástupce Komise, Rady a Parlamentu. 
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 protokolární prostory; 

 prostory pro sdělovací prostředky; 

 prostory pro kulturní aktivity; 

 společenské prostory; 

 prostory pro podporu parlamentních činností (obsah v příloze 2). 

Aby byla umožněna rozmanitost předložených projektů, jsou některé z funkcí globálního programu 
předkládány jako možnost a některé další funkce jsou předkládány s minimální kapacitou a ideální 
kapacitou. Tyto prvky jsou uvedeny v příloze uvedené výše. 
Uspořádání těchto funkcí by mělo umožnit velmi jednoduché používání, přirozené zviditelnění 
minimalizující potřebu značení a zřízení jasných tras zejména pro uživatele, protokol, sdělovací 
prostředky, návštěvníky a logistiku.  
Je třeba, aby návštěvy mohly jít po trase, která jim umožní jedinečný zážitek. 
Flexibilita budovy by měla v krátké době umožňovat mnohostranné využití jednotlivých prostor 
a v dlouhodobém výhledu snadnou změnu v jejich určení. 
  

KAPITOLA 6.  OBNOVA 
Ačkoli ve čtvrti, v níž se nachází evropské orgány, došlo k četným demolicím a rekonstrukcím, má region 
hlavní město Brusel kvůli použití environmentálního přístupu založeného na životním cyklu a za účelem 
rozvíjení oběhového hospodářství zájem na tom, aby za stejným účelem proběhla renovace namísto 
rekonstrukce.  
 
Všeobecný stav budov v každém případě vyžaduje hloubkovou renovaci. 
Pojem obnova umožňuje použít přístup otevřený dvěma stavebním postupům4. 
 
 

  

                                                           
4 viz též článek IV.3.1. 
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ČÁST II. POSTUP 

KAPITOLA 1. OBECNÉ PODMÍNKY 

 STRUČNÝ POPIS POSTUPU  

Toto výběrové řízení je zúženým řízením o dvou fázích, jimiž jsou: 

 fáze předvýběru uchazečů; 

 fáze vlastní soutěže o nejlepší architektonický návrh. 

Během první fáze Evropský parlament shromáždí předložené přihlášky a přistoupí k výběru uchazečů 
se zohledněním objektivních kritérií umožňujících zejména posoudit ekonomické možnosti a profesní 
schopnosti uchazečů o předmět zakázky. 
Na závěr této fáze budou přijatí uchazeči (dále též nazývaní „soutěžící“) vyzváni k účasti na fázi 
architektonické studie ve vlastním slova smyslu, během níž mají předložit své návrhy, jež budou 
předloženy porotě, která je posoudí, určí pořadí a vítěze. 
Podrobnější informace o přesném průběhu každé fáze jsou uvedeny dále v této výzvě. 
 

 PODMÍNKY ÚČASTI  

Aniž je dotčeno uplatnění ustanovení kapitoly 2 části 2 těchto propozic, je účast na této soutěži 
otevřená za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám a veřejným subjektům: 

 ze členského státu Evropské unie; 

 ze třetí země, která uzavřela s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek; 

 ze třetí země, která ratifikovala „vícestrannou dohodu Světové obchodní organizace o vládních 
zakázkách (GPA)“. 

Důležité oznámení pro britské uchazeče 
 
Hospodářské subjekty se sídlem ve Spojeném království mohou podat přihlášku do této soutěže 
a předložit studii, budou-li vybrány. 
 
V případě, že by Spojené království vystoupilo z Evropské unie, použijí se ode dne jeho oficiálního 
vystoupení na hospodářské subjekty usazené ve Spojeném království pravidla týkající se přístupu 
k veřejným zakázkám a soutěžím platná pro hospodářské subjekty usazené ve třetí zemi, pokud se 
Spojené království a Evropská unie při probíhajících jednáních nedohodnou jinak. 
 
V případě, že by právo na účast těchto subjektů nebylo stanoveno právními předpisy, které by byly 
výsledkem jednání a byly by použitelné po vystoupení, musel by Evropský parlament vyloučit z řízení 
účastníky, kteří budou usazeni ve Spojeném království. K tomuto vyloučení by mohlo dojít v kterékoli 
části řízení před vyhlášením vítěze soutěže. 

 SESKUPENÍ HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ   

Nabídky do tohoto výběrového řízení mohou předkládat seskupení hospodářských subjektů. 
Evropský parlament může přijmout různé právní podoby seskupení hospodářských subjektů za 
podmínky, že tyto formy zaručují společnou odpovědnost členů těchto seskupení vůči Evropskému 
parlamentu. 
Pokud je přihláška předložena seskupením hospodářských subjektů, musí být právním zástupcem 
tohoto seskupení povinně architekt. 
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V důsledku uplatnění ustanovení článku 6 belgického zákona ze dne 20. února 1939, podle něhož je 
„výkon povolání architekta neslučitelný s funkcí podnikatele v oblasti veřejných nebo soukromých prací“ 
budou podnikatelé v oblasti veřejných stavebních prací, kteří jsou součástí hospodářského seskupení, 
jež se zúčastní tohoto výběrového řízení, vyloučeni z účasti na jakémkoli veřejném výběrovém řízení 
na stavební práce v souvislosti s projektem obnovy budovy PHS v Bruselu. 
 

 CENA  

Každý ze soutěžících, kteří se zúčastní druhé fáze výběrového řízení a nebude označen jako vítěz, ale 
přitom odevzdal architektonický návrh dostatečné kvality vyhovující ustanovením pravidel soutěže, 
obdrží odměnu ve výši 50 000 Eur bez DPH oproti přijetí faktury potvrzující vypořádání všech závazků 
(„pour solde de tout compte“). 
Předloží-li soutěžící studie pro obě možnosti, renovaci i rekonstrukci (viz IV.1.), budou-li navržené 
studie dostatečně kvalitní a bude-li shledáno, že jsou v souladu s ustanoveními pravidel soutěže, bude 
mu uhrazeno 75 000 EUR bez DPH, a to oproti přijetí faktury potvrzující vypořádání všech závazků 
(„pour solde de tout compte“). 
Vítěz soutěže obdrží částku ve výši 150.000 EUR bez DPH oproti předložení faktury potvrzující 
vypořádání všech závazků („pour solde de tout compte“). 
Výše uvedená ocenění nelze navzájem kumulovat. 
 

 DŮSLEDKY ÚČASTI V SOUTĚŽI  

Účastí v této soutěži uchazeč přijímá podmínky stanovení v následujících dokumentech: 

 ve vyhlášení soutěže; 

 v pravidlech soutěže a jejich přílohách. 

Náklady vzniklé v rámci účasti v této soutěži hradí uchazeči a nelze je proplácet. 
 
Kroky v návaznosti na přihlášku zahrnují záznam a zpracování osobních údajů (např. jména, adresy, 
životopisu).  
Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 2018/1725 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu 
těchto údajů (viz rovněž II.1.9.) 
 
Uchazeči, kteří se soutěže účastní, nesou výlučnou odpovědnost účastníků pro případ, že budou 
v souvislosti s činnostmi prováděnými v rámci soutěže vzneseny nároky. Soutěžící přijímají povinnosti 
stanovené ve článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. 

 DŮVĚRNOST  

Soutěžící se zavazují nešířit nikomu žádné informace (zejména administrativní, rozpočtové, technické, 
organizační, provozní,...) a nepředávat žádný dokument obdržený v rámci soutěže, přičemž veškeré 
informace a veškeré dokumenty je třeba považovat za důvěrné. 
Jakékoli zjištěné porušení pravidel důvěrnosti může mít za následek okamžité vyřazení přihlášky toho, 
kdo tato pravidla porušil, v libovolné fázi řízení. 
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 AUTORSKÁ PRÁVA 

Soutěžící musí Evropskému parlamentu dosvědčit: 
i) totožnost tvůrců, kteří přispěli svými kreativními volbami k předloženým studiím, maketám, plánům 
a projektům;  
ii) že tito tvůrci, jež soutěžící řádně informovali o podmínkách soutěže, platně písemně převedli svá 
hospodářská autorská práva na soutěžícího a v mezích stanovených v pravidlech soutěže se vzdali 
svých osobních práv na tyto studie a projekty. 
 
V rámci závazné přihlášky podané spolu s architektonickou studií bude o tom pořízeno čestné 
prohlášení podepsané právním zástupcem soutěžících. Důsledkem tohoto prohlášení bude, že 
soutěžící je odpovědný za získání hospodářských práv tvůrčích spolupracovníků a za to, že se 
v omezené míře vzdají svých osobnostních práv. 
 
Dokumenty, studie, makety, a to i v nativním formátu, plány a další média předložené v rámci soutěže 
zůstávají ve vlastnictví Evropského parlamentu. 
 
Soutěžící se zavazují, že za podmínek stanovených v tomto článku převedou na Evropský parlament 
veškerá práva na užívání ke studiím, maketám, plánům a jiným výtvorům předloženým v rámci 
soutěže. Tato práva na užívání budou vykonávána v rámci informací a komunikace týkajících se soutěže 
a případné realizace projektu. Tento převod se provádí pro užití na území Evropské unie a v případě 
reprodukce a komunikace na internetu nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků 
s mezinárodním dosahem pro užití na celém světě. Tato práva na užívání zahrnují zejména: 

a. práva na reprodukci a zveřejnění v jakémkoli formátu a na jakémkoli druhu nosiče, který 
Evropský parlament zvolí, a to zejména v papírové a počítačové podobě;  

b. práva na rozšiřování reprodukcí daných výtvorů; 
c. právo na změny v jakékoli podobě, zejména za účely komunikace Evropského parlamentu nebo 

realizace renovace či rekonstrukce budovy PHS; 
d. práva na sdělování veřejnosti všemi prostředky bez ohledu na způsob komunikace, zejména 

drátovou nebo bezdrátovou cestou, prostřednictvím satelitů, kabelů, internetu a na výstavách. 
Převod práv, jak je stanoven výše, představuje protiplnění za účast ve druhé fázi soutěže a za vyplacení 
ceny, jak je uvedena v článku II.1.4. pravidel soutěže. Cena zaplacená soutěžícím rovněž dává 
Evropskému parlamentu právo znovu využívat částečná řešení navržená těmito soutěžícími v rámci 
soutěže. Práva Evropského parlamentu na užívání, jak jsou vymezena výše ve čtvrtém pododstavci 
tohoto článku, nemají za následek žádné další platby nebo dodatečné náhrady. 
 
Evropský parlament se zavazuje využívat nosiče a výtvory, které budou součástí projektů, s tím, 
že kdekoli to bude možné, bude uvádět jména a názvy soutěžících a tvůrců v souladu s obecně 
uznávanými postupy. 
 
Evropský parlament rovněž získává právo na první zveřejnění projektů a první vystavení studií, maket, 
plánů a dalších médií předložených soutěžícími v rámci soutěže. Autoři se tak vzdávají práva na 
rozhodnutí, kdy, kde a za jakých okolností bude jejich dílo poprvé zveřejněno. 
 
Výměnou za vyplacení stanovených cen soutěžícím, kteří poskytli odpovídající studii, získá Evropský 
parlament právo vybraný projekt realizovat, či nikoli, a přizpůsobit jej a doplnit jej podle toho, co bude 
uvedeno na úrovni podrobné koncepce a realizace. Autor vybraného projektu předá své právo 
na úpravy studií a dalších prvků obecné koncepce a souhlasí s tím, že se vzdá práva na integritu návrhu 
v souvislosti s podrobnou projektovou fází a s dokončením projektu obnovy budovy Paul-Henri Spaak. 
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Účastí v soutěži soutěžící dávají pro případ, že jejich projekt bude vybrán k realizaci, souhlas 
s reprodukcí na jakémkoli nosiči a zveřejněním ze strany Evropského parlamentu, dalších evropských 
orgánů a federálních, regionálních a místních belgických orgánů jakéhokoli zobrazení renovované 
budovy PHS a dané studie, cele nebo částečně, a vzdávají se práva dožadovat se v této souvislosti 
autorských práv. Toto povolení se uděluje Evropskému parlamentu, ostatním evropským institucím 
a belgickým federálním, regionálním a místním orgánům. Za převod práv uvedený v tomto 
pododstavci spolu s částečným vzdáním se práv stanoveným v tomto pododstavci uhradí Evropský 
parlament 100 000 EUR bez DPH oproti předložení faktury potvrzující vypořádání všech závazků („pour 
solde de tout compte“). Evropský parlament se zavazuje, že kdekoli to bude možné, bude uvádět jména 
a názvy soutěžících a tvůrců v souladu s obecně uznávanými postupy. 
 
  

 PUBLICITA 

Jakékoli reference na tuto soutěž, zejména v rámci obchodní reklamy, profesních referencí nebo 
zveřejnění uchazečů je zakázáno s výhradou písemného a předchozího souhlasu ze strany Evropského 
parlamentu. 
 

 OSOBNÍ ÚDAJE  

Kroky v návaznosti na podání přihlášek si vyžádají záznam a zpracování osobních údajů (např. jména, 
adresy či životopisu).  
Evropský parlament jako odpovědný za pořádání soutěže dbá na to, aby zpracování osobních údajů 
uchazečů plně dodržovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu 
těchto údajů, zejména pokud jde o jejich důvěrnost a zabezpečení. 
Osobní údaje budou zpracovávat pouze určení zaměstnanci ředitelství D – Projekty v oblasti 
nemovitostí generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku a výlučně v rámci soutěže.  
Uchazečům mohou být na jejich žádost zaslány jejich zaznamenané osobní údaje a mají možnost 
opravit veškeré nepřesné nebo neúplné údaje.  
S veškerými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se uchazeč může obrátit na oddělení 
ředitelství D - Projekty v oblasti nemovitostí.  
Nicméně u údajů předávaných samotnými uchazeči nebudou případné opravy, o nichž požádají po 
uplynutí lhůty pro předkládání přihlášek, zohledňovány při hodnocení přihlášek.  
Pokud jde o otázku zpracování jeho osobních údajů, má každý uchazeč právo obrátit se kdykoli na 
evropského inspektora ochrany údajů. 
 

 POUŽÍVÁNÍ JAZYKŮ  

Používání jazyků během řízení 
Upozorňujeme účastníky zejména na to, že: 

 Pravidla soutěže jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU. V případě pochybností týkajících 
se překladu je však závazné pouze francouzské znění. 

 Pro úřední doklady, tj. doklady vydávané vnitrostátními orgány či profesními a podobnými 
organizace týkající se kritérií vyloučení a výběru nebudou požadovány překlady, pokud budou tyto 
dokumenty napsány v jednom z úředních jazyků Evropské unie. 
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 Typové formuláře pro uvedení dokumentů tvořících složku přihlášky jsou k dispozici pouze 
v angličtině nebo francouzštině. 

 Hodnocení přihlášek bude probíhat vzhledem k francouzské nebo anglické verzi dokumentace, 
kterou uchazeč předloží, nebo případně překladu do angličtiny nebo francouzštiny, kterou 
vypracuje generální ředitelství pro překlad Evropského parlamentu. 

Uchazeči, kteří předloží dokumenty v jiném jazyce než je francouzština nebo angličtina, přijímají, 
že hodnocení jejich přihlášek proběhne ve výše uvedeném přeloženém znění a vzdávají se 
jakýchkoli opravných prostředků vůči překladu nebo interpretaci, které budou považovat za 
nesprávné. 

 Referenční dokumenty vlastní architektonické soutěže budou k dispozici pouze ve francouzštině 
a v angličtině. 

 Dokumenty, které předloží soutěžící v rámci architektonické soutěže, musí být výlučně ve 
francouzštině nebo v angličtině. 

 Lokální bruselské právní předpisy existují pouze ve francouzském a nizozemském znění. 

Z těchto důvodů je nezbytné, aby několik členů týmu, který bude v případě výběru uchazeče pověřen 
provedením studie, mělo velmi dobrou znalost francouzštiny a/nebo angličtiny.  
 
 
 
 
Použití jazyků v případě uzavření smlouvy v návaznosti na soutěž 
V případě, že by se Evropský parlament rozhodl uzavřít s autorem vybraného projektu smlouvu, budou 
pracovními jazyky plnění těchto smluv francouzština a angličtina. 
  

 PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE  

Předběžný harmonogram soutěže je uveden v příloze 3. 
 

 DOKUMENTY ŘÍZENÍ  

Dokumenty umožňující uchazečům podat přihlášku do první fáze soutěže, a zejména typové formuláře, 
jsou k volně a zdarma k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.  
Tyto dokumenty jsou uvedeny v editovatelné i needitovatelné podobě. 
Dokumenty v editovatelné podobě jsou uvedeny pouze pro usnadnění tvorby dokumentace přihlášky. 
Uchazeči smí tyto dokumenty pouze vyplnit na patřičných místech, aniž by jakkoli změnili uvedený 
text. 
V případě neshody mezi dokumenty v editovatelné a needitovatelné podobě je platné znění 
dokumentů v needitovatelné podobě. 
Dokumenty pro uchazeče vybrané po první fázi, aby předložili svůj projekt, jim Evropský parlament 
přímo zašle v příslušné době. 
 

 VÝDAJE 

Náklady vzniklé v rámci účasti v této soutěži hradí uchazeči a nelze je proplácet. 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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KAPITOLA 2. KOMUNIKACE BĚHEM ŘÍZENÍ 
Během celého řízení jsou pod trestem vyloučení ze soutěže přísně zakázány kontakty mezi Evropským 
parlamentem a uchazeči nebo mezi uchazeči a porotou, kromě dále uvedených případů. 
 

 BĚHEM FÁZE VÝBĚRU  

A. Kontakty z iniciativy uchazečů 
Uchazeči, kteří by si přáli obdržet doplňující informace k samotnému řízení nebo k dokumentům řízení, 
musí položit své otázky písemně do 11/12/2019 na následující adrese: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

odkaz na současné řízení: SOUTĚŽ Č. 06D40/2019/M052 
Evropský parlament nebude odpovídat na ústní dotazy, na žádosti předložené po uplynutí lhůty nebo 
na nesprávně formulované či adresované žádosti.  
Obdržené otázky a příslušné odpovědi budou předány prostřednictvím stránek 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm dostupných všem uchazečům nejpozději do 
17/12/2019. 
 
B. Kontakty z iniciativy Evropského parlamentu 
Pokud příslušná oddělení zjistí chybu, nepřesnost nebo opomenutí nebo jakýkoli jiný věcný nedostatek, 
může o tom Evropský parlament informovat soutěžící prostřednictvím následujících internetových 
stránek: 

https://etendering.ted.europa.eu 
Uchazeči se proto vyzývají, aby tyto stránky během fáze výběru pravidelně navštěvovali. 
 

 BĚHEM FÁZE ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE  

A. Kontakty z iniciativy soutěžících 
Evropský parlament může na písemnou žádost soutěžících poskytnout doplňková informace striktně 
za účelem vysvětlit podstatu soutěže, podmínky výzvy k účasti a další dokumenty vztahující se k fázi 
architektonické soutěže. 
Tyto žádosti musí být výlučně elektronickou poštou zaslány na následující adresu: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
na žádostech musí být uvedeno "CONCOURS N° 06D40/2019/M052“ 
Termín pro pokládání otázek bude přijatým uchazečům sdělen spolu s výzvou k účasti v soutěži. 
Zadavatel nebude odpovídat na žádosti předložené po uplynutí lhůty nebo na nesprávně formulované 
či adresované žádosti. 
Otázky a odpovědi budou sebrány do dokumentu, který bude elektronickou poštou zaslán všem 
soutěžícím nejpozději v den, který bude uveden ve výzvě k účasti v soutěži. 
 
B. Kontakty z iniciativy Evropského parlamentu 
Zjistí-li příslušná oddělení Parlamentu chybu, nepřesnost, opomenutí nebo jakýkoli jiný věcný 
nedostatek ve znění výzvy k účasti v soutěži, pravidlech soutěže nebo v jakémkoli jiném dokumentu 
potřebném k předání architektonických návrhů, může Evropský parlament z vlastního podnětu o tom 
informovat soutěžící ve stejný den a za striktně stejných podmínek. Tyto informace budou poskytnuty 
výlučně elektronickou poštou. 

 
C. Kontakty během nepovinné návštěvy daného místa 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
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Během nepovinné návštěvy na místě budou moci soutěžící klást pouze obecné otázky nevztahující se 
k procedurálním a /nebo technickým aspektům soutěže. 
Budou-li si soutěžící přát v návaznosti na nepovinnou návštěvu místa položit přesnější otázky, mohou 
tak učinit v souladu s ustanovením výše uvedeného odstavce A.  
 
 
 
 
D. Kontakty s porotou 
Jakýkoli kontakt mezi soutěžícími a členy poroty, včetně kontaktů za účelem vysvětlení povahy soutěže, 
ustanovení těchto pravidel, podmínek výzvy k účasti v soutěži nebo jakéhokoli jiného dokumentu 
řízení, je zakázán.  
 
E. Kontakt mezi soutěžícími 
Jakýkoli kontakt mezi soutěžícími mimo představení se během nepovinných návštěv, je v rámci soutěže 
zakázán. 
 

KAPITOLA 3.  POROTA 

 SLOŽENÍ POROTY  

Porota je složena z 11 řádných členů: 

 dvou místopředsedů Evropského parlamentu; 

 dvou zástupců regionu Hlavní město Brusel (Bruxelles-Capitale); 

 jednoho architekta ze správy Evropského parlamentu; 

 čtyř externích architektů mimo Evropský parlament; 

 externího urbanisty mimo Evropský parlament; 

 specialisty na životní prostředí. 

a náhradníků. 

 PŘEBĚŽNÉ POSOUZENÍ STUDIÍ  

Předtím než jsou předloženy porotě, ověří návrhy sekretariát poroty, jež vypracuje zprávu ohledně 
jejich souladu s propozicemi soutěže a shody se základnímu údaji programu i s veškerou dokumentací 
zaslanou soutěžícím: 

 z administrativního hlediska, pokud jde o zaslání v příslušné lhůtě, zda jsou zaslány všechny 
požadované dokumenty a je dodržena anonymita; 

 z hlediska technických požadavků na návrh popsaných v těchto pravidlech soutěže a jejich 
přílohách;  

Stejně tak zprávy sekretariátu poroty zjistí chyby v nákresu, zápisu nebo výpočtu, jimiž mohou být 
ovlivněny dokumenty předané soutěžícími. 
Sekretariát poroty analyzuje jednotlivé studie se zachováním důvěrnosti. Zpráva předběžného 
posouzení neuvádí jména soutěžících a označuje studie pouze identifikačním kódem uvedeným 
v článku IV.2.3. 
Zpráva předběžného posouzení je předána porotě předtím, než začne porota pracovat na hodnocení 
studií. 
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 PRŮBĚH PRACÍ POROTY  

Porota se seznámí se zprávou předběžného posouzení a stanoví, zda architektonické studie vyhověly 
či nevyhověly propozicím soutěže, a pro každou studii vypracuje zprávu o souladu s pravidly soutěže. 
Porota bude studie posuzovat na základě dokumentů předaných soutěžícím, s výjimkou obálky 
obsahující identifikační kód studie. 
Porota vyřadí z řízení každý návrh, jehož autor nerespektoval základní podmínky pravidel, programu 
a dalších prvků soutěže. Rovněž vyřadí projekty představující zjevné plagiáty a rovněž projekty, jež je 
nutno označit za nedostatečně propracované. Autoři těchto návrhu neobdrží v těchto případech 
žádnou odměnu. 
Při jednáních poroty se kvorum stanoví na sedm členů, z čehož musí být nejméně jedna třetina 
architektů. 
Porota odliší studie navrhující renovaci a studie navrhující demolici/rekonstrukci podle kritérií 
stanovených v článku IV.3.1. 
Porota přistoupí k hodnocení architektonických studií podle kritérií uvedených ve článku IV.3.2. 
Porota stanoví pořadí studií a označí vítězný návrh. 
Porota přijme konečné rozhodnutí o pořadí studií označených výlučně identifikačním kódem 
uvedeným v čl. IV.2.3. Po přijetí konečného rozhodnutí podepsaného členy poroty bude rozhodnutí 
úředně zaznamenáno Evropským parlamentem. 
Porota vypracuje zprávu, která: 

 bude obsahovat seznam soutěžících podle jejich kódu, seřazených v pořadí úspěšnosti 
a uvede použitý postup; 

 uvede silné a slabé stránky vítěze a nejlepšího projektu, který využil jiný postup; 

Po provedení této operace bude možné otevřít obálky obsahující identifikační kód studií, aby bylo 
možno identifikovat autora každé ze studií. 
Rozhodnutí poroty jsou pro zadavatelé závazná. Není možné se proti nim odvolat. 
Aniž je dotčeno výše uvedené, pokud soutěžící nepředloží závazek o asistenci při realizaci, pokud tento 
závazek nebude podepsán nebo bude obsahovat výhrady, Evropský parlament si vyhrazuje právo po 
analýze a případných konzultacích tohoto soutěžícího vyřadit. Půjde-li o vítěze, vyhrazuje si právo 
označit namísto něho jako vítěze nevyloučeného uchazeče nejlépe hodnoceného porotou v pořadí 
úspěšnosti. 
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ČÁST III. FÁZE VÝBĚRU 

KAPITOLA 1.  OBECNĚ  

 CÍLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Cílem fáze výběru je vybrat uchazeče, kteří budou vyzváni, aby předložili svou studii v rámci fáze vlastní 
soutěže o nejlepší architektonickou studii. 
Během této fáze se Evropský parlament ujistí o tom, že vybraní uchazeči získali povolení k účasti na 
této soutěži podle příslušných předpisů a podle samotného předmětu soutěže, a také o tom, že se na 
tyto uchazeče nevztahuje některý z případů vyloučení stanovených ve finančním nařízení (viz níže) 
a také o tom, že mají dostatečnou finanční a odbornou způsobilost, aby se mohli zúčastnit. 
Pokud to umožní počet předložených přihlášek, bude k účasti ve druhé fázi soutěže vybráno minimálně 
10 a maximálně 25 uchazečů. 
 

 PROHLÁŠENÍ:  

Analýza přihlášky se provádí na základě dokumentace.  
Uchazeči jsou vyzváni, aby vyplnili formuláře a aby informace předali v určité formě.  
K přihlášce je třeba přiložit některé podklady.  
Další si může Evropský parlament vyžádat v průběhu řízení. 
Pokud uchazeči nepředloží podklady požadované současně s jejich přihláškou, nebo pokud nepředloží 
podklady, o něž je Evropský parlament požádá během řízení v příslušných lhůtách, nebo pokud 
předložené podklady nebudou v souladu s jejich prohlášeními, mohou být ze soutěže vyloučeni. 
Upozorňujeme uchazeče, že k přihlášce musí být povinně přiloženy některé dokumenty nebo 
podklady, jinak bude přihláška automaticky zamítnuta. 
Tyto dokumenty a / nebo podklady jsou uvedeny dále. 
 

KAPITOLA 2.  KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ A VÝBĚR  

 KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ  

Na toto řízení se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, dále jen: „finanční 
nařízení“ 
Jakýkoli účastník, který by se nacházel v některém z případů uvedených v ustanoveních článků 136 
a 141 finančního nařízení, bude z účasti v soutěži buď vyloučen, nebo mu nebude umožněno v soutěži 
zvítězit. 
Úplné znění článků 136 a 141 finančního nařízení je uvedeno v Úředním věstníku Evropské unie L 193 
ze dne 30. července 2018, níže se z něho uvádějí pouze některé výňatky. 
 
Článek 136 finančního nařízení 
1) Příslušná schvalující osoba vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 25 z účasti na 

udělovacím řízení, na něž se vztahují tato pravidla, nebo z výběru za účelem vynakládání finančních 
prostředků Unie, pokud se tato osoba nebo subjekt nachází v některé z těchto situací zakládajících 
vyloučení:  

                                                           
5 z finančního nařízení 
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a) Osoba nebo subjekt je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení či se nachází v likvidaci, jeho 
majetek spravuje likvidátor nebo soud, má se svými věřiteli dohodu o vyrovnání, jeho obchodní 
činnost je pozastavena nebo se nachází ve srovnatelné situaci vyplývající z podobných řízení 
podle práva Unie nebo vnitrostátního práva;  

b) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že osoba 
nebo subjekt porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle platného práva;  

c) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož se 
osoba nebo subjekt dopustily vážného profesního pochybení tím, že porušily platné právní 
předpisy či etické zásady platné v oboru, v němž působí, anebo tím, že se dopustily 
protiprávního jednání, jež má dopad na jejich profesní důvěryhodnost a jež vykazuje známky 
úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně zejména následujícího jednání:  

i) úmyslného či nedbalostního zkreslování informací nezbytných k ověření neexistence 
důvodů pro vyloučení nebo k ověření splnění kritérií způsobilosti či kritérií pro výběr anebo 
při plnění právního závazku;  

ii) uzavření dohody s jinými osobami nebo subjekty s cílem narušit hospodářskou soutěž;  

iii) porušení práv duševního vlastnictví; 

iv) pokusu o ovlivnění rozhodnutí příslušné schvalující osoby během udělovacího řízení;  

v) pokusu získat důvěrné informace, jež by ji neoprávněně zvýhodnily v udělovacím řízení;  

d) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí, podle něhož jsou osoba nebo subjekt vinny 
z některého z následujících činů:  

i) podvodu ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/13716 
a článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované 
aktem Rady ze dne 26. července 19957;  

ii) korupce ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1371, aktivní korupce ve smyslu článku 
3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států 
Evropské unie, vypracované právním aktem Rady ze dne 26. května 19978, jednání 
uvedeného v čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV9 nebo korupce, jak 
je vymezena v jiných platných právních předpisech;  

iii) jednání souvisejícího se zločinným spolčením podle článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV 10; 

iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/84911;  

v) teroristických trestných činů ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV12 nebo trestných činů spojených s teroristickými činnostmi ve smyslu 
článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutí nebo návodu či pomoci při jejich spáchání 

                                                           
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 
poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).  

7 Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48 

8 Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1. 

9 Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru (Úř. věst. L 192, 31.7.2003, 
s. 54). 

10 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42). 

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz 
nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73) 

12 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3). 
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nebo pokusu o spáchání takových trestných činů ve smyslu článku 4 uvedeného 
rozhodnutí;  

vi) dětské práce a jiných trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi podle článku 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU13;  

e) osoba nebo subjekt se při dodržování povinností v rámci plnění právního závazku 
financovaného z rozpočtu dopustily závažných pochybení, jež:  

i) vedla k předčasnému ukončení právního závazku;  

ii) vedla k uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiných smluvních sankcí; ou  

iii) co zjistily schvalující osoba, OLAF nebo Účetní dvůr při kontrolách, auditech či šetřeních;  

f) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož se 
osoba nebo subjekt dopustily nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/9514;  

g) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
osoba nebo subjekt vytvořily subjekt v jiné jurisdikci s cílem obejít fiskální, sociální nebo 
jakékoli jiné právní povinnosti v jurisdikci, pod kterou spadá jejich sídlo, správní ústředí nebo 
hlavní místo podnikání;  

h) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle něhož 
byl subjekt vytvořen za účelem uvedeným v písmeni g). 

 
2) Článek 141 finančního nařízení 

Příslušná schvalující osoba odmítne v daném udělovacím řízení účastníka, který:  
a) se nachází v situaci zakládající vyloučení určené v souladu s článkem 136; 
b) poskytl vědomě nesprávné informace vyžadované jakožto podmínka pro účast v řízení, nebo 

takové informace vůbec neposkytl; 
c) byl zapojen do přípravy zadávací dokumentace v udělovacím řízení, znamená-li tato skutečnost 

narušení zásady rovného zacházení, včetně narušení hospodářské soutěže, které nelze napravit 
jiným způsobem.  

Příslušná schvalující osoba sdělí ostatním účastníkům udělovacího řízení příslušné informace, které 
byly vyměněny v souvislosti se zapojením účastníka do přípravy udělovacího řízení, jak je uvedeno 
v prvním pododstavci písm. c), nebo které vyplývají z jeho zapojení. 
Před odmítnutím účastníka je mu poskytnuta příležitost prokázat, že zapojení do přípravy udělovacího 
řízení neporušuje zásadu rovného zacházení. 
3) Použije se čl. 133 odst. 1 finančního nařízení, ledaže je odmítnutí v souladu s odst. 1 prvním 

pododstavcem písm. a) tohoto článku odůvodněno rozhodnutím o vyloučení tohoto účastníka 
přijatým po přezkoumání jeho připomínek. 

 

 KRITÉRIA PRO VÝBĚR  

Všechny přihlášky uchazečů, kteří se nenacházejí v některém z případu vyloučení uvedených v čl. III.2.1 
tohoto dokumentu, budou posouzeny podle kritérií pro výběr stanovených níže. 
Pokud Evropský parlament obdrží méně než 25 přihlášek, použijí se pro výběr pouze tato kritéria: 

 kritéria vztahující se k regulační způsobilosti 

                                                           
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně 
obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1). 

14 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 
23.12.1995, s. 1). 
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 kritéria vztahující se k hospodářské a finanční způsobilosti  

 kritéria vztahující se k technické a odborné způsobilosti bez stanovení váhy 
V případě, že Evropský parlament obdrží více než 25 přihlášek, se v případě rovnosti bodů po 
vyhodnocení přihlášek na základě kritérií pro výběr týkajících se vážené technické a odborné 
způsobilosti přistoupí k losování mezi přihláškami se stejným počtem bodů. 
Pouze ti uchazeči, kteří budou zvoleni na základě výběru, budou vyzváni k předložení jedné nebo dvou 
studií. 
 
Kritéria vztahující se k regulační způsobilosti. 
Uchazeči musí vyhovět těmto podmínkám: 
Být zapsáni v rejstříku povolání nebo v obchodním rejstříku. 
V případě seskupení hospodářských subjektů předloží zdůvodnění každý z členů tohoto seskupení. 
 
Kritéria vztahující se k hospodářské a finanční způsobilosti. 
Uchazeči musí osvědčit dosažení minimálního obratu ve výši 1 000 000 EUR za každé z rozpočtových 
období 2016, 2017 a 2018, jehož bylo dosaženo v odvětví architektury. 
V případě seskupení se uchazečův obrat vypočítá jako součet obratů, jichž během daných rozpočtových 
období dosáhl v odvětví architektury každý člen seskupení. 
 
Kritéria vztahující se k technické a odborné způsobilosti 
1. Kritéria pro výběr bez stanovení váhy 

 Uchazeč musí prokázat, že jeho organizační schéma zahrnuje alespoň následující zaměstnance: 

o 4 architekty, kteří doložili odbornou praxi v délce minimálně 10 let od konečného data pro 
předložení přihlášek, a to v oblasti nové výstavby nebo renovace nebo územního plánování; 

o 2 architekty, kteří doložili odbornou praxi v délce maximálně 5 let od konečného data pro 
předložení přihlášek, a to v oblasti nové výstavby nebo renovace nebo územního plánování; 

V případě seskupení se přihlédne k organizačnímu schématu všech členů seskupení s cílem posoudit 
přihlášku podle výše uvedených kritérií. 

 Uchazeč musí předložit nejméně 3 reference o projektech, jichž je autorem nebo spoluautorem, 
z nichž alespoň jedna se musí týkat realizovaného projektu, přičemž se projekty týkají 
multifunkčních budov nacházejících se v městském prostředí, o celkové kumulované (3 projekty) 
ploše nejméně 120 000 m², a byly realizovány nebo postaveny v posledních 10 letech od 
konečného data pro podání přihlášek.  

Realizované projekty mohou nahradit nerealizované projekty. 
 
 
 
2. Kritéria pro výběr se stanovením váhy 
A. Kritéria týkající se týmu 
Uchazeči musí představit tým, který bude v případě výběru uchazeče pověřen realizací studie 
odpovídající povaze a rozsahu projektu, a odůvodnit výběr, který vedl k vytvoření tohoto týmu včetně 
jeho rozmanitosti a jeho multikulturního charakteru a mnohojazyčnosti. Příloha 5 pravidel soutěže je 
poskytnuta k informačním účelům s cílem informovat uchazeče o některých technických aspektech, 
které by jim mohly pomoci sestavit tým. 
Složení týmu bude hodnoceno na základě těchto kritérií: 

 E.1 Až 50 bodů: velikost, celostní pojetí profesí, vyváženost a komplementárnost týmu ve vztahu 
k potřebám projektu; 

 E.2 Až 10 bodů: předchozí spolupráce členů a účast členů na projektech uvedených v referencích;  

 E.3 Až 30 bodů: environmentální vize týmu; 
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 E.4 Až 10 bodů: rozmanitost, multikulturní charakter a mnohojazyčnost týmu. 

 
B. Kritéria týkající se způsobilosti uchazeče realizovat projekt. 
Za účelem hodnocení kritérií týkajících se způsobilosti uchazeče realizovat projekt předloží uchazeči 
3 projekty, které realizovali a které považují za vhodné, pokud jde o jedno nebo více kritérií uvedených 
níže. 
Každý projekt se posuzuje samostatně a představuje jednu třetinu ohodnocení.  
Způsobilost uchazeče realizovat projekt bude hodnocena prostřednictvím předložených projektů na 
základě následujících kritérií: 

 P.1 Až 25 bodů: Vhodnost projektu vzhledem k jeho charakteru porovnatelnému s projekty 
předloženými v rámci této soutěže (pokud jde o místo, druh, rozsah nebo funkce), nebo 

 P.2 Až 25 bodů: vhodnost projektu vzhledem k jeho symbolickému charakteru (podle vysvětlení 
uchazeče), nebo 

 P.3 Až 25 bodů: vhodnost projektu vzhledem ke komplexnosti jeho programu nebo k jeho 
příkladnému charakteru, pokud jde o to, jak odpovídá potřebám svých uživatelů, nebo 

 P.4 Až 25 bodů: vhodnost projektu vzhledem k jeho příkladnému charakteru z hlediska životního 
prostředí. 

Upozorňujeme uchazeče, že kritéria nejsou výlučně kumulativní, což umožňuje uplatnit projekty, které 
je nesplňují všechna, ale které se z hlediska splněných kritérií ukáží jako velmi vhodné. 
 

 POŽADOVANÉ DOKUMENTY A PODKLADY  

1. Dokumenty a podklady týkající se kritérií vyloučení 
Uchazeči předají čestné prohlášení, v němž potvrdí, že se nenacházejí v některém z případů uvedených 
v ustanoveních článků 136 a 141 finančního nařízení.  
Toto prohlášení bude vyhotoveno na základě vzorového formuláře poskytnutého ve stejném počtu 
jako dokumenty k řízení (viz čl. II.1.12)., v němž právní zástupce uchazeče uvede veškeré informace, 
datum a svůj podpis. 
Prohlášení zahrne také závazek uchazeče, že svou přihlášku zachová po celou dobu trvání řízení a že 
přijímá veškeré podmínky soutěže, a zejména podmínky těchto pravidel. 
V případě, že přihlášku předkládá skupina hospodářských subjektů, musí prohlášení předložit každý 
člen tohoto seskupení. 

Toto čestné prohlášení musí být k přihlášce povinně přiloženo, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

Upozorňujeme uchazeče, že po fázi výběru budou muset vybraní uchazeči v krátké době předat 
Evropskému parlamentu tyto podklady: 

 aktuální výpis z trestního rejstříku nebo, pokud není k dispozici, aktuální rovnocenný dokument, 
jejž vydal soudní nebo správní orgán země, v níž je uchazeč usazen, a z nějž vyplývá, že se vybraný 
uchazeč nenachází v některé ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 písm. c) až h) finančního 
nařízení; 

 aktuální osvědčení vydané příslušným orgánem dotyčného státu, které prokazuje, že se uchazeč 
nenachází v situaci uvedené v čl. 136 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení; 

nejsou-li výše uvedené dokumenty či osvědčení v dotyčné zemi vydávány a v ostatních případech, 
které by vylučovaly z účasti na zadávacím řízení a jež jsou uvedeny v článku 136 finančního nařízení, 
může uchazeč předložit místopřísežné prohlášení nebo případně slavnostní prohlášení učiněné před 
soudním či správním orgánem, notářem nebo před příslušnou profesní organizací země, v níž je 
usazen. 
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Vybraní uchazeči jsou osvobozeni od povinnosti předložit písemné doklady uvedené výše, pokud může 
mít Evropský parlament k těmto dokladům bezplatný přístup ve vnitrostátní databázi anebo byly-li tyto 
doklady již předloženy pro účely jiného zadávacího řízení, a dále za předpokladu, že ode dne vydání 
těchto dokumentů dosud neuplynul jeden rok a tyto dokumenty jsou nadále platné.  
V takovém případě musí uchazeč buď uvést databázi, z níž může Evropský parlament získat požadované 
informace, nebo čestně prohlásí, že dané podklady byly již předány při předchozím řízení, které 
upřesní, a že u něho nedošlo k žádné změně. 
Rozhodnutí o výběru uchazečů bude konečné a uchazeč bude vyzván k účasti v druhé fázi soutěže 
teprve po obdržení podkladů uvedených výše a s výhradou, že tyto podklady potvrdí prohlášení 
učiněná uchazečem. 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Uchazeči mohou, aniž by to byla jejich povinnost, předložit výše uvedená 
podklady společně se svou přihláškou. V takovém případě, pokud budou vybráni, od nich nebude 
požadováno, aby tyto podklady předkládali znovu. 
 
2. Dokumenty a podklady související s kritérii týkajícími se technické a profesní způsobilosti 
A. Kritéria vztahující se k regulační způsobilosti. 

 Uchazeči spolu se svou přihláškou předloží oskenovanou kopii podkladu potvrzujícího jejich 
zápis do rejstříku povolání nebo do obchodního rejstříku v místě jejich usazení. 

Tyto dokumenty musí být povinně přiloženy k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

B. Kritéria týkající se hospodářské a finanční způsobilosti 

 Uchazeči spolu s přihláškou předloží oskenovanou kopii rozvahy za období 2016, 2017 a 2018. 

Tyto dokumenty musí být povinně přiloženy k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

 
C. Kritéria týkající se zaměstnanců 

 Uchazeči spolu s přihláškou předloží: 

o Životopisy všech 4 architektů osvědčující odbornou praxi v délce nejméně 10 let od 
konečného termínu pro podání přihlášek, které budou zpracovány podle vzoru 
EUROPASS15; 

o Životopisy dvou architektů osvědčující odbornou praxi v délce maximálně 5 let od 
konečného termínu pro podání přihlášek, které budou zpracovány podle vzoru 
EUROPASS. 

Tyto životopisy musí být povinně přiloženy k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

D. Kritéria týkající se referencí 

 Uchazeči předloží spolu se svou přihláškou soubory se svými referenčními projekty vytvořené 
na základě vzorového formuláře poskytnutého ve stejném počtu jako dokumenty k řízení (viz 
čl. II.1.12.). 

Tyto referenční soubory musí být povinně přiloženy k přihlášce, jinak bude přihláška 
automaticky zamítnuta. 

 
 
3. Dokumenty a podklady týkající se kritérií pro výběr se stanovením váhy 
A. Kritéria týkající se týmu 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 



Soutěž č. 06D40-2019-M052 
  20 

Obnova budovy Paul-Henri Spaak  Pravidla soutěže 

 Uchazeči spolu se svou přihláškou předloží sdělení objasňující volbu osob, které budou 
realizovat studii v případě výběru, a důvody této volby. 

Toto sdělení bude vypracováno na základě vzorového formuláře poskytnutého ve stejném 
počtu jako dokumenty k řízení (viz čl. II.1.12.).  
Zdůvodnění bude uvedeno na formuláři obsahujícím maximálně 3 listy formátu A4 popsané po 
jedné straně. 

Toto sdělení musí být povinně přiloženo k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

 

 Uchazeči spolu se svou přihláškou předloží seznam členů týmu, který bude v případě výběru 
uchazeče pověřen realizací studie, a to v podobě excelové tabulky, jejíž vzor je poskytnut ve 
stejném počtu jako dokumenty k řízení (viz čl. II.1.12.).  

Tato tabulka musí být povinně přiložena k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

 
V tabulce budou uvedeny příslušné informace, zejména informace týkající se pravomocí 
a účasti na projektech předložených jako referenční podle ustanovení odstavce B tohoto 
článku.  
V tabulce budou uvedeny rovněž reference týkající se životopisů členů.  
Tabulka musí být povinně vypracována na základě poskytnutého vzoru (viz čl. II.1.12.). 
Pouze tato tabulka bude vzata v úvahu jako seznam členů týmu, který bude v případě výběru 
uchazeče pověřen realizací studie. 
V seznamu jsou navrženy různé profily, z nichž si uchazeči mohou vybrat.  
Za výběr profilů, pokud jde o druh a počet, odpovídá uchazeč.  
Povinně musí být uveden pouze profil koordinátora.  
Profily uvedené v seznamu jsou následující: 
 

Označení Minimální požadavek 

Koordinace 

Koordinátor Jedna osoba – architekt 

Zástupce koordinátora Diplom osvědčující pětileté vysokoškolské 
studium 

Architektura 

Architekt Diplom osvědčující pětileté vysokoškolské 
studium 

Projektant BIM architektury Diplom osvědčující tříleté vysokoškolské 
studium 

Struktura 

Stavební inženýr Diplom osvědčující pětileté vysokoškolské 
studium 

Projektant BIM16 struktury Diplom osvědčující tříleté vysokoškolské 
studium 

Projektant CAD17 struktury Diplom osvědčující tříleté vysokoškolské 
studium 

                                                           
16 BIM: Building Information Management (informační správa budov) 

17 CAD: Computer assisted design (projektování pomocí počítače) 
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Další odbornosti ve stavebnictví 

Stavební inženýr Diplom osvědčující pětileté vysokoškolské 
studium 

Průmyslový inženýr nebo technik Diplom osvědčující tříleté vysokoškolské 
studium 

Ostatní obory mimo odvětví stavebnictví Diplom osvědčující tříleté vysokoškolské 
studium 

 
B. Kritéria týkající se způsobilosti uchazeče realizovat projekt 
Uchazeči předloží 3 projekty, které realizovali a které považují za vhodné ve vztahu k jednomu nebo 
k více kritériím uvedeným v čl. III.2.2 B). 
Každý projekt bude předložen formou vysvětlujícího sdělení, které umožní pochopit jeho význam 
a objasní, jak projekt odpovídá všem 4 kritériím.  
Každý projekt bude předložen na formuláři skládajícím se z maximálně 6 listů formátu A4 vytištěných 
pouze po jedné straně, kde bude uveden text k posouzení a ilustrace. 
Pokud byly některé projekty již předloženy v rámci hodnocení kritérií pro výběr bez stanovení váhy 
(viz výše) musí být přesto předloženy znovu spolu s výše požadovanými dokumenty. 

Tyto dokumenty musí být povinně přiloženy k přihlášce, jinak bude přihláška automaticky 
zamítnuta. 

 
 

KAPITOLA 3.  SLOŽENÍ A PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY  

 SLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY  

Přihlášky mohou být podány pouze písemně a v jednom z úředních jazyků Evropské unie. 
Přihláška musí povinně obsahovat následující dokumenty: 

 průvodní dopis umožňující identifikovat uchazeče a podepsaný právním zástupcem uchazeče; 

 kopii stanov uchazeče umožňující zejména určit jeho sídlo. V případě seskupení hospodářských 
subjektů stanovy každého z členů seskupení; 

 v případě seskupení hospodářských subjektů dokument v libovolném formátu, v němž bude 
uvedena předpokládaná forma seskupení, jasně určena úloha každého z členů seskupení 
a také identita právního zástupce tohoto seskupení; 

 dokument v libovolném formátu, v němž budou uvedeny alespoň následující informace: 
o identifikace uchazeče; 
o poštovní adresa, u níž se bude předpokládat, že na ní uchazeč obdržel veškerou 

korespondenci Evropského parlamentu zaslanou v rámci tohoto řízení; 
o elektronickou adresu, u níž se bude předpokládat, že na ní uchazeč obdržel veškerou 

elektronickou poštu Evropského parlamentu zaslanou v rámci tohoto řízení; 
o označení kontaktní osoby, již uchazeč pověřil průběžným sledováním řízení; 

 podklady požadované v souvislosti s kritérii pro vyloučení; 

 podklady požadované v souvislosti s kritérii pro výběr se stanovením a bez stanovení váhy. 
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 PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY  

Dokumentaci přihlášky je třeba předložit v podobě průvodního dopisu v papírové podobě, k němuž 
bude připojen jeden nebo několik nosičů CD-ROM, na nichž budou uloženy požadované digitalizované 
dokumenty nebo podklady. 
Mezi dokumenty výběrového řízení ke stažení (viz článek II.1.12.) se nachází také soubor „.zip“ 
označený jako „Přihláška – elektronická dokumentace“. 
Je třeba si stáhnout tento soubor, který obsahuje adresáře a podadresáře, do nichž je třeba uložit 
požadované dokumenty nebo podklady a při tom důsledně dodržet následující instrukce. 
Při ukládání dokumentů nebo podkladů používejte prosím pouze běžné formáty souborů, aby bylo 
možné je načíst pomocí nejběžněji užívaného softwaru. 
Používejte také prosím pouze kvalitní nosiče a před zasláním nebo předložením své přihlášky si 
zkontrolujte, že jsou tyto nosiče dobře čitelné a že jsou dostupné všechny dokumenty, které obsahují. 

Jakýkoli nedostupný nebo nečitelný dokument bude považován za nepředložený, což by mohlo, 
podle toho, o jaký dokument se jedná, vést k automatickému zamítnutí Vaší přihlášky. 

Nosiče CD-ROM nesmějí být přepisovatelné (musí být uzavřené). 
Soubor „zip“ nazvaný „Přihláška – elektronická dokumentace“ se skládá z následujících adresářů 
a podadresářů: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Požadované dokumenty nebo podklady musí být uloženy do těchto různých adresářů a podadresářů, 
a to takto: 

 Do adresáře I - CAND uchazeči uloží: 
o oskenovanou kopii podepsaného průvodního dopisu; 
o oskenovanou kopii dokumentu v libovolném formátu, kde budou uvedeny alespoň 

následující informace: 
 identifikace uchazeče; 
 poštovní adresa, u níž se bude předpokládat, že na ní uchazeč obdržel 

veškerou korespondenci Evropského parlamentu zaslanou v rámci tohoto 
řízení; 

 elektronickou adresu, u níž se bude předpokládat, že na ní uchazeč obdržel 
veškerou elektronickou poštu Evropského parlamentu zaslanou v rámci 
tohoto řízení; 

 označení kontaktní osoby, již uchazeč pověřil průběžným sledováním řízení; 

 Do podadresáře I - CAND\1 Stat uchazeči uloží oskenovanou kopii svých stanov, přičemž znovu 
upozorňujeme, že v případě přihlášky předložené seskupením hospodářských subjektů musí 
každý člen seskupení předložit své stanovy. 
 

 Do podadresáře I - CAND\2 Gr_op_eco uchazeči uloží v případě přihlášky předložené 
seskupením hospodářských subjektů oskenovanou kopii dokumentu v libovolném formátu, 



Soutěž č. 06D40-2019-M052 
  23 

Obnova budovy Paul-Henri Spaak  Pravidla soutěže 

v němž bude uvedena předpokládaná forma seskupení, a zároveň jasně určí úlohu každého 
z členů seskupení a označí zástupce seskupení a také identitu právního zástupce tohoto 
seskupení. 

 Do adresáře II - JUSTIF_EXC uchazeči uloží oskenovanou kopii čestného prohlášení se všemi 
informacemi, opatřenou datem a podpisem právního zástupce uchazeče.  

Připomínáme, že v případě, že přihlášku předkládá seskupení hospodářských subjektů, musí 
prohlášení předložit každý člen tohoto seskupení. 
 
Uchazeči rovněž mohou, pokud si to přejí, do tohoto adresáře uložit oskenovanou kopii všech 
podkladů týkajících se kritérií vyloučení uvedených ve článku III.2.3. 

 Do podadresáře III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg uchazeči uloží oskenovanou kopii podkladu 
potvrzujícího jejich zápis do rejstříku povolání nebo do obchodního rejstříku v místě jejich 
usazení. 

Připomínáme, že v případě, že přihlášku předkládá seskupení hospodářských subjektů, musí 
tento podklad předložit každý člen tohoto seskupení. 

 Do podadresáře III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin uchazeči uloží oskenovanou kopii rozvahy za 
období 2016, 2017 a 2018. 

Připomínáme, že v případě, že přihlášku předkládá seskupení hospodářských subjektů, musí 
tuto rozvahu předložit každý člen tohoto seskupení. 

 Do podadresáře III - JUSTIF-SEL\3 Pers uchazeči uloží oskenovanou kopii životopisů, jak 
požadují ustanovení čl. III.2.3. odst. 2 písm. C. 

 Do podadresáře III - JUSTIF-SEL\4 Refer uchazeči uloží oskenovanou kopii referenčních 
souborů, jak požadují ustanovení čl. III.2.3. odst. 2 písm. D. 

 Do podadresáře III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq uchazeči uloží oskenovanou kopii 
podkladů, jak požadují ustanovení čl. III.2.3. odst. 3 písm. A těchto podmínek. 

 Do podadresáře III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj uchazeči uloží podklady, jak 
požadují ustanovení čl. III.2.3 odst. 3 písm. B těchto podmínek. 
 

Po ukončení ukládání dokumentů nebo podkladů do příslušných adresářů a podadresářů uchazeč tyto 
adresáře a podadresáře shromáždí v souboru ve formátu „.zip“, který nazve „Přihláška – Elektronická 
dokumentace“ a který vypálí na jeden nebo více nosičů CD-ROM. 
Každá přihláška musí obsahovat alespoň jeden nosič CD-ROM s označením „Přihláška – Elektronická 
dokumentace – Originál“ a jeden nosič CD-ROM s označením „Přihláška – Elektronická dokumentace – 
Kopie“ v podobě nápisu přímo na CD-ROM. 
Pokud vytvoření dokumentace přihlášky vyžaduje více než jeden nosič CD-ROM, musí být všechny 
předané nosiče CD-ROM označeny číslem od 1 do x a musí na nich být uvedeno buď „Přihláška – 
Elektronická dokumentace – Originál – Disk x“, nebo „Přihláška – Elektronická dokumentace – Kopie – 
Disk x“ v podobě nápisu přímo na CD-Rom. 
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KAPITOLA 4.  LHŮTY A ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  

 LHŮTY  

Lhůta pro zaslání nebo předložení (viz článek III.4.2.) přihlášek je stanovena na 07/01/2020. 

Kterákoli přihláška zaslaná nebo předložená po tomto datu bude automaticky zamítnuta. 

 

 ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  

Zásilka se odešle v dvojité obálce, aby byla zajištěna důvěrnost a neporušenost souboru přihlášky.  
Obě obálky budou zalepené.  
Vybízíme uchazeče, aby použili štítky, které jim budou poskytnuty jako součást dokumentů výběrového 
řízení (viz článek II.1.12.) a které bude třeba vytisknout a nalepit na obálky s cílem usnadnit předávání 
jejich přihlášky příslušnému oddělení Evropského parlamentu. 
Podle velikosti nabídky se pojmem „obálka“ může rozumět balík či papírová nebo jiná krabice; rozměry 
této krabice by měly co nejlépe odpovídat rozměrům jejího obsahu. 
Ve všech případech a bez ohledu na druh obalu by uchazeči měli dbát na kvalitu obálek nebo obalů 
použitých pro podání přihlášky, aby se zajistilo, že nebudou doručeny roztržené, a nebude tudíž 
zaručena důvěrnost nebo neporušenost jejich obsahu. 
Pokud uchazeč použil samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se odesílatel 
podepíše. Za podpis se považuje buď vlastnoruční podpis odesílatele, nebo razítko jeho podniku. 
Všechny přihlášky, u nichž nebylo možné do otevření přihlášek zachovat důvěrnost obsahu, budou 
automaticky vyřazeny. 
Na vnější obálce bude rovněž uvedeno jméno nebo název firmy / obchodní jméno uchazeče a přesná 
adresa, na kterou mohou být uchazeči zaslány informace o dalším postupu týkajícím se jeho přihlášky. 
 
Uchazeči mohou přihlášku podat podle svého výběru: 

 buď poštou (doporučeně či rovnocenným způsobem) nebo kurýrní službou, s odesláním 
nejpozději ke konečnému datu uvedenému výše, přičemž rozhodující je datum poštovního 
razítka nebo datum potvrzení o převzetí, na adresu uvedenou na poskytnutých štítcích; 

 nebo předáním oddělení pro úřední poštu přímo, nebo prostřednictvím zástupce uchazeče, 
a to nejpozději v den a hodinu, kdy končí výše stanovená lhůta. Předání nabídky bude doloženo 
potvrzením o převzetí s datem a podpisem, které vyhotoví oddělení Evropského parlamentu 
pro úřední poštu ve dvou exemplářích. Den a hodina uvedené v tomto potvrzení budou 
rozhodující. Úřední hodiny oddělení pro úřední poštu, kterému mají být přihlášky předány, jsou 
následující: 

od pondělí do čtvrtka, 9:00–12:00 a 14:00–17:00, 
v pátek, 9:00–12:00; 

v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního volna Evropského parlamentu je zavřeno. 
Evropský parlament neručí za převzetí přihlášek předaných jakýmkoli způsobem mimo výše uvedenou 
otevírací dobu oddělení pro úřední poštu. 
Evropský parlament nenese žádnou odpovědnost za to, že uchazečům nesdělil případné změny těchto 
úředních hodin oddělení pro úřední poštu, k nimž mohlo dojít po zaslání dokumentů týkajících se 
nabídkového řízení. Před osobním předáním přihlášky se uchazeči musí sami přesvědčit o tom, že 
uvedená otevírací doba stále platí. 
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KAPITOLA 5. HODNOCENÍ PŘIHLÁŠEK  

 HODNOCENÍ PŘIHLÁŠEK  

1. Hodnocení technických a odborných výběrových kritérií týkajících se týmu  
Každý uchazeč obdrží celkovou známku  NtotE ve výši maximálně 100 bodů vypočítanou podle tohoto 
vzorce: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Uchazeč, jenž obdržel nejvyšší známku NtotE   poté získá známku  NE= 40 % 
Ostatní uchazeči obdrží známky vypočtené podle následujícího vzorce: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
, kde: 

 NtotEcand  je známka NtotE  , kterou uchazeč obdržel 

 NtotEmax   je nejlepší známka NtotE , již získal některý z uchazečů. 

 
Známky NE1,  NE2,  NE3,  NE4se přidělí na základě kritérií stanovených v bodě A odstavce „Kritéria pro 
výběr se stanovením váhy“ stanovených v článku III.2.2. 
 
2. Hodnocení technických a odborných výběrových kritérií týkajících se způsobilosti uchazeče 

realizovat projekt 
Každý předložený projekt se posuzuje samostatně a představuje jednu třetinu hodnocení  
Každý uchazeč obdrží celkovou známku NtotC ve výši maximálně 300 bodů, vypočtenou podle tohoto 
vzorce: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

, kde 
NtotC-projet   odpovídá bodům získaným za posuzovaný projekt za kombinaci čtyř kritérií uvedených níže 
podle následujícího vzorce: 
NtotC-projet   = (součet (P1, P2, P3, P4)/4 + maximum (P1, P2, P3, P4)) / 2. 
 
Uchazeč, jenž obdržel nejvyšší známku NtotC , poté získá následující známku: 
NC = 60% 
Ostatní uchazeči obdrží známky vypočtené podle následujícího vzorce: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
, kde: 

 NtotCcand   je známka NtotC , kterou uchazeč obdržel 

 NtotCmax je nejlepší známka  NtotC  , již získal některý z uchazečů. 

 
Způsobilost uchazeče realizovat projekt bude hodnocena prostřednictvím předložených projektů na 
základě kritérií uvedených v bodě B odstavce „Kritéria pro výběr se stanovením váhy“ v článku III.2.2. 
 
3. Konečná známka  
Hodnocení přihlášek podle technických a odborných výběrových kritéria výběru povede k udělení 
konečné známky Nf  ve výši maximálně 100 %. 
Konečná známka NF se vypočte podle následujícího vzorce: 
NF = NE + NC  
, kde: 

 NE  je známka získaná z hodnocení kritérií týkajících se týmu a činí maximálně 40 % (viz výše); 

 NC je známka získaná z hodnocení kritérií týkajících se způsobilosti uchazeče realizovat projekt 
a činí maximálně 60% (viz výše). 

Nakonec budou přihlášky seřazeny podle získané známky NF. 
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V případě rovnosti známek rozhoduje los. 
 

 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 

Evropský parlament souběžně a individuálně informuje každého odmítnutého uchazeče elektronickou 
poštou, že jeho přihláška nebyla přijata. Evropský parlament uvede u každého případu důvody 
odmítnutí nabídky a možné způsoby odvolání. 
Evropský parlament souběžně s informováním odmítnutých uchazečů sdělí vybraným uchazečům 
rozhodnutí o tom, že byli vybráni.  
Rozhodnutí o výběru bude v každém případě definitivní teprve tehdy, až vybraný uchazeč předloží 
požadované doklady týkající se kritérií pro vyloučení a až Evropský parlament tyto doklady přijme]. 
Každý uchazeč, jehož přihláška nebyla vybrána a kterého se netýká situace zakládající vyloučení a který 
předložil přihlášku v souladu s dokumentací týkající se soutěže, může obdržet doplňující informace o 
důvodech odmítnutí jeho přihlášky, a to na základě písemné žádosti zaslané dopisem nebo 
elektronickou poštou. Pouze uchazeči, kteří podali přípustnou žádost, mohou požádat o sdělení 
charakteristik a relativních výhod vybraných přihlášek a jmen nebo názvů vybraných uchazečů. Od 
sdělení některých informací však může být upuštěno, pokud by to bylo na překážku uplatnění právních 
předpisů, v rozporu s veřejným zájmem, pokud by toto sdělení poškozovalo oprávněné obchodní zájmy 
veřejných nebo soukromých podniků nebo pokud by mohlo narušit korektní hospodářskou soutěž mezi 
nimi. 
 

 POZASTAVENÍ ŘÍZENÍ  

V nutných případech může EP po sdělení výsledků fáze výběru a před zahájením fáze soutěže 
pozastavit její zahájení za účelem přezkoumání, pokud je to odůvodněno žádostmi nebo připomínkami 
ze strany odmítnutých nebo poškozených uchazečů nebo jakoukoli jinou doručenou závažnou 
informací. Tyto žádosti, připomínky nebo informace musí být obdrženy během 10 kalendářních dnů 
ode dne následujícího po datu, kdy byla současně oznámena rozhodnutí o odmítnutí a o vybrání. 
V případě pozastavení jsou všichni uchazeči informováni během tří pracovních dnů po rozhodnutí 
o pozastavení. 
Po dodatečném přezkoumání v rámci pozastaveného řízení může Evropský parlament své rozhodnutí 
o výběru potvrdit nebo pozměnit, či případně řízení zrušit. Jakékoli nové rozhodnutí musí být 
odůvodněné a musí být dáno písemně na vědomí všem uchazečům, kteří se účastní soutěže. 
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ČÁST IV.  FÁZE VLASTNÍ SOUTĚŽE STUDIÍ 

KAPITOLA 1.  OBECNĚ  
Účast ve fázi soutěže o nejlepší studii je vyhrazena pro uchazeče, kteří byli vybráni na základě fáze 
výběru přihlášek, za předpokladu, že poskytnou podklady požadované pro výběr a tyto podklady jejich 
výběr nezpochybňují.  
Vybraní uchazeči se budou dále označovat jako „soutěžící“. 
Soutěžící se budou muset účastnit této soutěže ve stejné právní formě (dočasné sdružení, seskupení, 
architekt, společnost atd.), kterou přijali pro podání svých přihlášek. 
Přístup ke konkrétní dokumentaci týkající se soutěže budou mít na rozdíl od ostatních uchazečů pouze 
soutěžící. 
Každý soutěžící bude moci předložit jen jednu studii pro renovaci nebo rekonstrukci, nebo jednu studii 
pro každý z obou postupů (více informací o postupech naleznete ve článku IV.3.1.). 
 

KAPITOLA 2.  POSTUP 

 POZVÁNÍ 

Evropský parlament vyzve soutěžící k účasti ve fázi soutěže o nejlepší architektonickou studii tak, že jim 
současně zašle dopis vyzývající k účasti.  
K tomuto dopisu bude připojen jeden nebo několik nosičů CD-ROM s dokumenty potřebnými 
k vypracování studie a dokumentace k soutěži a další užitečné informace, zejména pokud jde o časový 
rozvrh fáze soutěže o nejlepší architektonickou studii. 
 

 NÁVŠTĚVA MÍSTA 

Soutěžící se mohou zúčastnit nepovinné návštěvy místa, která bude zorganizována v den, jenž jim bude 
oznámen v rámci výzvy k účasti v soutěži. 
Budou uspořádány dvě návštěvy místa, jedna ve francouzštině a druhá v angličtině.  
Soutěžící se mohou zúčastnit pouze jedné z těchto dvou návštěv.  
Počet účastníků za jednoho soutěžícího je omezen na 5 osob.  
Přítomnost soutěžících bude stvrzena prezenční listinou, kterou budou jejich zástupci před zahájením 
návštěvy muset podepsat. 
Po skončení každé z těchto návštěv vypracuje Evropský parlament zprávu o návštěvě, která bude 
zaslána současně všem soutěžícím elektronickou poštou. 
Způsob účasti na návštěvě místa je následující: 
Nejpozději osm pracovních dnů před stanoveným datem návštěvy místa, které si soutěžící zvolí, musí 
zaslat Evropskému parlamentu e-mailem na adresu INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu tyto informace: 

 identifikaci soutěžícího; 

 e-mailovou adresu soutěžícího; 

 jméno, funkci, číslo průkazu totožnosti a datum narození účastníků návštěvy (na jednoho 
soutěžícího se může zúčastnit až 5 zástupců). 

Rádi bychom Vám připomněli, že přístup do budov Parlamentu je přísně regulován a podléhá 
předchozímu schválení. 
Z toho důvodu platí, že pokud nebudou v předepsané lhůtě předloženy výše uvedené požadované 
informace, nebudou útvary odpovědné za provádění tohoto postupu schopny získat nezbytná 
povolení pro vstup Vašich zástupců, což povede k jejich zákazu vstupu. 

Místem setkání je vstup do akreditačního střediska v budově EP Altiero SPINELLI v Bruselu. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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V den návštěvy: 
Ujistěte se, že se Vaši zástupci na setkání dostaví včas.  
Informujeme vás, že na začátku návštěvy obdrží každý zástupce dočasný průkaz ke vstupu do prostor 
Evropského parlamentu, jichž se návštěva týká, a musí podepsat prezenční listinu, která potvrzuje jeho 
účast. Proto jakékoli zpoždění zabrání tomuto předání a podpisu a bude moci dojít ke zrušení účasti 
na návštěvě prostor. 

Případné cestovní náklady spojené s návštěvou na místě si hradí soutěžící a nemohou být proplaceny 
Evropským parlamentem.  

 ANONYMITA 

Všechny dokumenty v souboru návrhů musí obsahovat, a to buď na první straně, jedná-li se o textový 
dokument, nebo na spodní části, pokud se jedná o plán, nebo na jasně viditelném místě dle volby 
soutěžícího, pokud jde o ostatní typy dokumentů, identifikační kód, který platí jako podpis a parafa 
daných dokumentů. 
Daný kód musí splňovat tyto vlastnosti: 

 Musí se skládat přesně z 8 znaků: 5 písmen a 3 arabských číslic mezi 1 a 9 včetně; 

 alespoň 2 z 5 písmen musí být velká písmena; 

 nesmí se opakovat žádná písmena ani čísla 

 jsou zakázány mezery mezi znaky, interpunkční znaménka, diakritika a všechny ostatní 
symboly; 

 Pořadí písmen a číslic je ponecháno na volbě soutěžícího. 

Kód musí být vytištěn za použití následujícího písma: 

 Název písma: Arial 

 Velikost písma: 12 

 Barva písma: černá 

 Styl písma: běžný 

Kromě dokumentů použitých pro hodnocení grafického návrhu, jak je uvedeno výše, soutěžitelé rovněž 
předloží obálku bez jakéhokoli označení a tvaru, který by umožnil identifikaci soutěžícího bez 
identifikačního kódu. 
Tato obálka musí být zcela neprůsvitná a úplně uzavřená veškerými technickými prostředky, které si 
uchazeč zvolí, aby se zajistila její neporušenost. 
Porota ani EP nenesou odpovědnost za případné náhodné otevření této obálky. 
Je tedy na soutěžících, aby si zvolili vhodný způsob jejího uzavření.  
Tato obálka nesmí obsahovat žádné další dokumenty jakéhokoli druhu kromě prohlášení o volbě 
identifikačního kódu návrhu a písemného závazku, který bude vypracován na základě standardního 
formuláře, jenž bude přiložen k výzvě k účasti a bude řádně vyplněný, datovaný a podepsaný právním 
zástupcem soutěžícího. 
S výjimkou tohoto dokumentu, obálka s nímž bude otevřena až po rozhodnutí poroty, nesmí žádné 
dokumenty předložené v průběhu soutěže za žádných okolností umožnit identifikaci soutěžícího. 
Tyto dokumenty také nesmějí obsahovat žádné logo, značku, symbol, anotace nebo obecněji žádné 
označení jakéhokoli druhu a formy, které by umožnily identifikovat soutěžícího.  
Zvláštní pozornost bude rovněž věnována vlastnostem digitálních souborů a objektů. 

Předložení jakéhokoli dokumentu, který by nebyl v souladu s výše uvedenými ustanoveními 
o anonymitě, by vedlo k okamžitému zamítnutí návrhu. 
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KAPITOLA 3.  KRITÉRIA PRO ODLIŠEN Í A HODNOCENÍ 
NÁVRHŮ  

 KRITÉRIA PRO ODLIŠENÍ  

Aby mohla Evropský parlament plně informovat o výsledcích své práce tak, aby mohl přijmout konečné 
rozhodnutí (viz níže), porota bude rozlišovat mezi návrhy využívajícími postup demolice/opětovné 
výstavby a těmi, které využívají postup rekonstrukce, a to použitím tohoto kritéria: 

 Za projekt renovace se považuje projekt, který zachová alespoň 80 % objemu stávající stavby. 

 Za projekt demolice/opětovné výstavby se považuje projekt, který zachová méně než 80 % 
objemu stávající stavby. 

 

 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ  

Porota vyhodnotí náčrty na základě níže uvedených kritérií v souladu s těmito kritérii:  

A I INTEGRACE DO  MĚSTSKÉHO, PŘÍRODNÍHO A SOCIÁLNÍHO OKOLÍ A VAZBY NA NĚJ  15% 

 
  Symbolismus  

 
  Vztah s okolím  

 
  Otevřenost - přijímání  

B ARCHITEKTONICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ POJETÍ  32% 

 
  Symbolismus budovy a vnitřních prostor  

 
  Architektonická kvalita budovy a vnitřních prostor  

 
  Bioklimatický a environmentální přístup  

 
  Kvalita jednacího sálu  

 
  Jedinečný zážitek návštěvníků  

C REALIZACE PROSTOROVĚ FUNKČNÍCH CÍLŮ A CÍLŮ V OBLASTI UDRŽITELNOSTI  30% 

 
  Funkční návrh  

 
  Vztahy mezi funkcemi  

 
  Tok  

 
  Krátkodobá a dlouhodobá flexibilita  

D TECHNICKÁ KONZISTENTNOST  23% 

 
  Environmentální cíle  

 
  Cíle týkající se stavby  

 
  Cíle týkající se přístupnosti  

 
  Cíle týkající se bezpečnosti  
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KAPITOLA 4.  SLOŽENÍ A PŘEDLOŽENÍ  SOUBORU 
GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

 SLOŽENÍ SOUBORU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: následující soubor ustanovení se použije v každém případě, ať se soutěžící 
rozhodne podat jednu nebo dvě studie (viz část IV - kapitola 1). 
 Pokud se soutěžící rozhodne předložit dvě studie, musí být tyto studie předloženy ve dvou 
samostatných souborech ve složení v souladu s níže uvedenými pravidly. 
 Oba soubory budou mít společný identifikační kód uvedený v článku IV.2.3. 

 
A. Dokumentace grafických návrhů musí být zčásti předložena v tištěné podobě a zčásti 

v digitálním formátu: 

 V tištěné podobě se předávají: 

o checklist; 

o obálka zapečetěná podle ustanovení článku IV.2.3. a obsahující, rovněž v tištěné 
podobě, kompletně vyplněnou závaznou přihlášku s datem a podpisem právního 
zástupce soutěžícího, který rovněž parafuje všechny stránky dokumentu; 

o tabule s prezentací; 

o všechny ostatní dokumenty (ve dvou vyhotoveních). 

 

 V digitálním formátu se předávají: 

o tabule s prezentací v neměnném formátu (pdf);  

o všechny ostatní dokumenty v upravitelných a neměnných (pdf) formátech. 

 
Dokumentace grafických návrhů musí být úplná. 
Vzhledem k požadavku na anonymitu a k rovnosti soutěžících nebude správa Evropského parlamentu 
moci soutěžitele vyzvat, aby doplnili jakýkoli dokument ze souboru grafických návrhů, který by byl 
neúplný nebo nečitelný nebo který by nebyl v požadovaném formátu. 
K výzvě k účasti v soutěži bude připojen CD-ROM obsahující zejména soubor nazvaný „Esquisse - 
Dossier électronique“. 
Tento soubor obsahuje adresáře a podadresáře, do nichž musí soutěžící uložit dokumenty požadované 
v digitálním formátu. 
 
B. Složení 
Dokumenty ke grafickým návrhům jsou: 

 „checklist“  

„Checklist“ je vypracován na základě vzoru poskytnutého na CD-ROM přiloženém k výzvě k účasti 
v soutěži. 
Umožňuje soutěžícím se ujistit, že je jejich dokumentace k návrhu úplná.  
Evropskému parlamentu umožňuje se ujistit, že se soutěžící ujistil o úplnosti své dokumentace. 

 zalepená anonymní obálka obsahující písemný závazek. 

Ten obsahuje: 
o prohlášení o volbě identifikačního kódu studie; 
o prohlášení autora; 
o závazek poskytnout pomoc v případě, že mu tyto práce Evropský parlament svěří; 
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Písemný závazek je vypracován na základě vzoru poskytnutého na CD-ROM přiloženém k výzvě 
k účasti v soutěži. 
Písemný závazek musí být řádně vyplněn, datován a podepsán osobou nebo osobami 
oprávněnými zastupovat soutěžícího.  
Zalepená obálka bude mít jako jedinou identifikaci číslo identifikačního kódu, který je definován 
v článku IV.2.3. 
 

 Tabule s prezentací  

Účastníci musí poskytnout soubor 6 tabulí ve velikosti DIN A1, které představují grafickou 
dokumentaci bez textu a jsou dostatečně srozumitelné. 
Zápatí obsahuje identifikaci dokumentu, identifikační kód soutěžícího v délce 8 znaků a číslo 
tabule.  
Tabule s prezentací musí být rovněž předány v neměnném digitálním formátu (pdf). 
Tabule musí být možné zobrazit nezávisle na sobě. 
Grafické ilustrace neobsahují text, mohou však uvádět číselné odkazy.  
Rovněž budou předloženy dvě tabule ve velikosti A3, které budou obsahovat popisky vypracované 
na základě vzoru připojeného k výzvě k účasti na soutěži.  
Tabule ve formátu DIN budou zhotoveny z pěnového materiálu o tloušťce 10 mm a budou použity 
svisle. 
 

 Soubor grafických návrhů obsahující: 

o Dokument nazvaný „Dokument A: Hlavní zpráva“ 

Tento dokument definuje kvalitativní a funkční vlastnosti projektu a zdůvodňuje řešení přijaté 
pro urbanistický a architektonický koncept a prokazuje, že projekt je v souladu s požadavky 
programu obnovy budovy Paul-Henri SPAAK. 
Jde o popisný, vysvětlující a podpůrný dokument vypracovaný v dokumentech ve formátu A4. 
Pro každý dokument je omezen počet stran A418. Tento počet nepředjímá počet stran, které 
soutěžící potřebuje pro svou prezentaci a který může být nižší, avšak stanoví maximální počet 
stran, které porota vezme v úvahu, a stránky přesahující tento limit jí nebudou předloženy. 
Musí být dodrženy tyto požadavky na dokumenty: 
 Dokumenty mají okraje 1,5 cm na levé straně, 1 cm vpravo, prezentace je strukturovaná 

a jsou řádně propojeny. Velikost písma je nejméně 12. Zápatí obsahuje identifikaci 
dokumentu (písmeno a čísla), identifikační kód soutěžícího v délce 8 znaků a číslo pořadí 
stran. Upravitelný digitální formát je Word. 

 Textové dokumenty musí být předloženy ve formátu .doc. Tabulky, seznamy a výpočty 
musí být ve formátu .xls nebo v kompatibilním formátu. 

 Grafické ilustrace neobsahují text, mohou však uvádět číselné odkazy a vysvětlivky, pro 
které je upravitelný digitální formát Word nebo Excel. 

 
Zpráva se skládá z těchto kapitol: 
A1. Shrnutí: 

 Shrnutí projektu (toto shrnutí musí být omezeno na 3 strany A4 (jednostranného) textu 
a ilustrací); 

A2. Popis integrace do  městského, přírodního a sociálního okolí a vazby na něj 
 Vysvětlující poznámka ke konceptu integrace a vazby, zejména pokud jde o symbolismus, 

účinnost, otevřenosti a přijímání. Jak bude prezentovaná budova integrována do svého 
městského, přírodního a sociálního okolí a bude s nimi propojena? V jakém okruhu bude 

                                                           
Každá dvojstranná strana A4 může být nahrazena jednostrannou stranou A3 
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probíhat interakce? Jak se bude vnější přístup promítat do 3 složek vidění? Čím projekt 
přesahuje čistě urbanistický rámec městského plánování a v čem spočívají jeho přínosy? (Toto 
sdělení musí být omezeno na 8 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

A3. Popis architektonické a environmentální koncepce 
 A.3.1 Vysvětlující poznámka k symbolismu budovy a jejích vnitřních prostor (toto sdělení musí 

být omezeno na 2 strany A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.3.2 Celkové zdůvodnění architektonických provedených rozhodnutí s ohledem 
na architektonické vlastnosti budovy a vnitřní prostory. Jaké jsou  priority architektonické 
koncepce? (toto sdělení musí být omezeno na 8 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.3.3 Popis bioklimatického přístupu vnějšku budovy a jejích vnitřních prostor (toto sdělení  
musí být omezeno na 8 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 .4 Popis jednacího sálu sestávající převážně z virtuálních pohledů do navrhovaného hlavního 
jednacího sálu („bílý model19“ v odstínech šedé barvy), podélný řez a plány jednotlivých úrovní. 
Tyto dokumenty musí v požadovaném formátu zůstat čitelné. Text uvede vysvětlení koncepce 
(Toto sdělení musí být omezeno na 6 stran A3 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.3.5 Popis jedinečného zážitku návštěvníků. Z jakých důvodů by náhodný kolemjdoucí, 
student, občan, který se zajímá o život v Evropském parlamentu, nebo jakákoli jiná osoba 
chtěla vidět nebo navštívit tuto budovu, vracet se tam nebo doporučit její návštěvu? (Toto 
sdělení musí být omezeno na 6 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

A4. Popis dosažení prostorově-funkčních cílů 
 A.4.1 Celkové zdůvodnění funkčních návrhů, vysvětlující priority architektonické koncepce 

související s funkčním přístupem a znázorňující, jak dané řešení reaguje na potřeby programu 
obnovy budovy Paul-Henri Spaak a jejích budoucích uživatelů (toto sdělení by mělo být 
omezeno na 8 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.4.2 Diagram pohybu v rámci projektu pro poslance, návštěvníky, protokol, média a logistiku 
znázorněný v barevných kódech jednotlivých účelů (viz příloha 4). (Tyto diagramy by měly být 
omezeny na 5 stran A3 grafiky vpředu); 

 A.4.3 Popis krátkodobé a dlouhodobé flexibility budovy. Jak se mohou prostory přizpůsobit 
pro různé činnosti? Jak se může budova časem vyvíjet? Co usnadní tyto úpravy? (Toto sdělení 
musí být omezeno na 6 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 

A5. Popis technické koncepce 
 A.5.1 Environmentální koncepce: popis environmentálního přístupu, způsobu, jakým jej 

architektura začleňuje, potenciálu, který na projektu bude nebo může být vytvořen ve vztahu 
k cílům certifikátu environmentální příkladnosti (příloha 1). (Toto sdělení musí být omezeno 
na 6 stran A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.5.2 Hlavní technická řešení navrhovaná pro konstrukci budovy (toto sdělení  musí být 
omezeno na 2 strany A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.5.3 Návrh „Design for all“: popis zohlednění přístupnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí 
v projektu, a to z okolí místa do budovy k jejím vchodům, jakož i uvnitř. (toto sdělení musí být 
omezeno na 3 strany A4 (jednostranného) textu a ilustrací); 

 A.5.4 Popis, jak jsou v projektu zohledněny bezpečnostní aspekty podle informací, které budou 
poskytnuty v rámci výzvy k účasti v soutěži. (toto sdělení musí být omezeno na 3 strany A4 
(jednostranného) textu a ilustrací); 

A6. Tabulka ploch a poměrů 

                                                           
19 Připomínáme, že se soutěž netýká volby materiálů pro konečnou úpravu. 
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 A6.1 Tabulka s plochami prostor a dalšími kvantitativními údaji s kódy funkcí podle formuláře, 
který bude obsažen ve výzvě k podání nabídek; 

 A6.2 Tabulka s plochami obvodového pláště budovy a jejich typy podle formuláře, který bude 
obsažen ve výzvě k podání nabídek; 

 

 Dokument nazvaný „Dokument B: Výkresy a další grafické dokumenty“ 

Dokumenty, z nichž bude sestávat „Dokument B“, musí dodržovat tyto požadavky: 
 „dokument B“ sestává z grafických dokumentů v původním formátu DIN A1, řádně složených 

do formátu A4 a umístěných do individuálních plastových obálek společně s kopií jejich 
převedení do formátu A3, která není přeložena.  

 Grafické dokumenty neobsahují text, mohou však uvádět alfanumerické odkazy a vysvětlivky. 
Vysvětlivky jsou uvedeny na dokumentu ve formátu A3. Digitální formát odpovídá programům 
Word nebo Excel. 

 Digitálním formátem nákresů je .dwg, tedy soubor vytvořený v programu AUTOCAD nebo 
jiném kompatibilním programu. Měřítko nákresů je: 1 jednotka nákresu = 1 cm. 

 Maketa (či makety) BIM20, která sloužila k vypracování nákresů, se předloží ve formátu, který 
umožňuje její otevření ve standardním prohlížeči.  

 

 

 

Měřítko Minimální 
počet 
dokumentů 

Maximální 
počet 
dokumentů 

Formát DIN 

1. Územní plán umístění v evropské čtvrti 
a celkový náhled na budovu s přístupy a 
propojujícími prostory, průřezový 
nákres reliéfu pozemku v ose Rue du 
Luxembourg a v ose Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Nejméně 4 urbanistické náhledy ze 
vzdálených významných míst, jak je určí 
výzva k podání nabídek 

 4 10 A4 

3. Plány všech úrovní nad a pod úrovní 
země architektonického projektu s 
vymezením, popisky a zabarvením 
různých typů prostor podle programu 

1/500   vymezí 
architekt 

4. Nejméně 2 průřezy s uvedením úrovní 
podlahy 

1/500 2 6 vymezí 
architekt 

5. Vnější fasády budovy 1/500 4 6 vymezí 
architekt 

6. Nejméně 4 nákresy z blízké perspektivy 
typu „hrubý architektonický model“ 
(bez rozlišení materiálů) budovy viděné 
zvnějšku s jejím začleněním do okolního 
prostředí 

 4 8 A3 

7. Minimálně 4 perspektivy typu „hrubý 
architektonický model“ (bez rozlišení 
materiálů) klíčových prostor projektu, 
zejména: jednacího sálu, čestného 

 4 8 A4 

                                                           
20 Zejména pak pokud se jedná o prvky makety struktury, obvodového pláště, funkcí a celkových a podrobných objemů, které umožnily 
vytvořit tabulky ploch a pohledy sloužící jako základ pro soubor virtuálních obrázků. 
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nádvoří, prostor, které projekt 
strukturují  

8. Diagram pohybu návštěvníků, poslanců 
a protokolárních a logistických aktivit  

 1 2 A0 

9. Návrh „Design for all“ s vysvětlujícím 
diagramem (přístupné zóny se barevně 
odliší) 

 1 2 A1 

10. Perspektivy struktury typu „hrubý 
architektonický model“ (bez rozlišení 
materiálů) 

 3 10 A3 

 
 

 SPECIFIKACE SOUBORU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

Soubor grafických návrhů má podobu vytištěného doprovodného dopisu, k němuž se přiloží: 

 zalepená obálka obsahující písemný závazek; 
 

 pořadač nebo několik pořadačů opatřených identifikačním štítkem s nápisem „classeur A / 
[identifikační kód]“, které obsahují: 

o „checklist“ 
o dokumenty, z nichž sestává „dokument A“; 
o Jeden či více CD-ROMŮ popsaných (nápisem přímo na samotném CD) „Document A - 

[identifikační kód] - Original“, které obsahují dokumenty, z nichž sestává „dokument A“, v 
digitální podobě.  

o Jeden či více CD-ROMŮ popsaných (nápisem přímo na samotném CD) „Document A - 
[identifikační kód] - Copie“, které obsahují dokumenty, z nichž sestává „dokument A“, 
v digitální podobě.  

Je-li použito více než jeden pořadač, označí se čísly od 1 do x a také štítkem uvádějícím „Classeur 
A - [identifikační kód] - n° x „. 
Štítky, které se k tomuto účelu použijí, musí být bílé barvy, o formátu 192 mm / 39 mm 
a připevněné na hřbetu pořadačů. 
Tyto štítky se vytisknou v písmu Arial, běžným písmem, při velikosti písma 12, černou barvou. 
Využije-li se více než jeden CD-ROM, CD-ROMY se očíslují od 1 do x a popíší se (nápisem přímo na 
samotném CD) buď „Document A - [identifikační kód] - Original - Disque x“, nebo „Document A - 
[identifikační kód] - Copie - Disque x“. 
 

 pořadač nebo několik pořadačů opatřených identifikačním štítkem s nápisem „classeur B“, které 
obsahují: 

o dokumenty, z nichž sestává „dokument B“, opatřené identifikačním štítkem s nápisem 
„classeur B / [identifikační kód]“; 

o Jeden či více CD-ROMŮ popsaných (nápisem přímo na samotném CD) „Dokument B - 
[identifikační kód] - Original“, které obsahují dokumenty, z nichž sestává „dokument B“, 
v digitální podobě. 

o Jeden či více CD-ROMŮ popsaných (nápisem přímo na samotném CD) „Dokument B - 
[identifikační kód] - Copie“, které obsahují dokumenty, z nichž sestává „dokument B“, 
v digitální podobě. 

Je-li použito více než jeden pořadač, označí se čísly od 1 do x a také štítkem uvádějícím „Pořadač 
B - [identifikační kód] - č. x „. 
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Štítky, které se k tomuto účelu použijí, musí být bílé barvy, o formátu 192 mm / 39 mm 
a připevněné na hřbetu pořadačů. 
Tyto štítky se vytisknou v písmu Arial, běžným písmem, při velikosti písma 12, černou barvou. 
Využije-li se více než jeden CD-ROM, CD-ROMY se očíslují od 1 do x a popíší se (nápisem přímo na 
samotném CD) buď „Dokument B - [identifikační kód] - Originál - Disk x“, nebo „Dokument B - 
[identifikační kód] - Kopie - Disk x“. 
 

 všech 6 tabulí s prezentací. 

 
 

KAPITOLA 5.  LHŮTY A ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ SOUBORU 
GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

 LHŮTY A ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ SOUBORU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

Datum a hodina, do kdy musí být soubory grafických návrhů odeslány či předloženy (viz článek IV.5.2), 
stanoví dopis vyzývající k podání nabídek. Soubor grafických návrhů, který byl odeslán či předán po 
tomto datu a hodině, bude automaticky vyřazen. 
 
 

 ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ SOUBORU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  

Zásilka se odešle v dvojité obálce, aby byla zajištěna důvěrnost a neporušenost souboru grafických 
návrhů.  
Obě obálky budou zalepené.  
Vybízíme uchazeče, aby použili štítky, které jim budou poskytnuty společně s dopisem vyzývajícím 
k podání nabídek a které bude třeba vytisknout a nalepit na obálky s cílem usnadnit předávání souboru 
grafických návrhů příslušnému oddělení Evropského parlamentu. 
Podle velikosti nabídky se pojmem „obálka“ může rozumět balík či papírová nebo jiná krabice; rozměry 
této krabice by měly co nejlépe odpovídat rozměrům jejího obsahu. 
Ve všech případech a bez ohledu na druh obalu by uchazeči měli dbát na kvalitu obálek nebo obalů 
použitých pro předání svého souboru grafických návrhů, aby se zajistilo, že nebudou doručeny 
roztržené, a nebude tudíž zaručena důvěrnost nebo neporušenost jejich obsahu. 
Pokud uchazeč použil samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se odesílatel 
podepíše. Za podpis se považuje buď vlastnoruční podpis odesílatele, nebo razítko jeho podniku. 
Soubory grafických návrhů, u nichž nebylo možné do společného otevření souborů grafických návrhů 
zachovat důvěrnost obsahu, budou automaticky vyřazeny. 
Vnější obálka se označí identifikačním kódem, který si zvolí uchazeč. 
 
Uchazeči mohou svůj soubor grafických návrhů podle svého výběru: 

 zaslat kurýrní službou, přičemž rozhodující je datum uvedené na právoplatném potvrzení 
o převzetí zásilky vydaném touto službou, na adresu uvedenou na poskytnutých štítcích; 

 nebo předáním oddělení pro úřední poštu přímo, nebo prostřednictvím zástupce uchazeče, 
a to nejpozději v den a hodinu, kdy končí výše stanovená lhůta. Předání souboru grafických 
návrhů bude doloženo potvrzením o převzetí s datem a podpisem, které vyhotoví oddělení 
Evropského parlamentu pro úřední poštu ve dvou exemplářích. Den a hodina uvedené v tomto 
potvrzení budou rozhodující. Úřední hodiny oddělení pro úřední poštu, kterému mají být 
soubory grafických návrhů předány, jsou následující: 

od pondělí do čtvrtka, 9:00–12:00 a 14:00–17:00, 
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v pátek, 9:00–12:00; 
v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního volna Evropského parlamentu je zavřeno. 
Evropský parlament nemůže zaručit, že obdrží soubory grafických návrhů předané jakýmkoli 
způsobem mimo výše uvedenou otevírací dobu oddělení pro úřední poštu. 
Evropský parlament nenese žádnou odpovědnost za to, že uchazečům nesdělil případné změny 
těchto úředních hodin oddělení pro úřední poštu, k nimž mohlo dojít po zaslání dokumentů 
týkajících se nabídkového řízení. Před osobním předáním souboru grafických návrhů se 
uchazeči musí sami přesvědčit o tom, že uvedená otevírací doba stále platí. 
 

KAPITOLA 6. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 
Evropský parlament souběžně a individuálně e-mailem informuje každého uchazeče o tom, jak bude 
s jeho souborem grafických návrhů naloženo. 
Případná oznámení o neúspěchu uchazeče budou uvádět možnosti, jak se proti rozhodnutí odvolat. 
Oznámení o úspěchu uchazeče nebudou pro Evropský parlament vytvářet žádné závazky vůči tomuto 
uchazeči, a to ani s ohledem na výběr jeho projektu pro účely jeho realizace, ani pokud se jedná 
o jakýkoli závazek orgánu svěřit mu jiné úkoly do budoucna. 
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ČÁST V. NÁSLEDNÝ POSTUP 

KAPITOLA 1. VÝBĚR PŘEDSEDNICTVA  
Vítězný projekt a nejlepší projekt, který využil jiný postup (rekonstrukce nebo demolice/opětovná 
výstavba), budou představeny předsednictvu Evropského parlamentu, což je politický orgán 
odpovědný za administrativní, organizační a finanční řízení fungování Parlamentu. 
Prezentace bude vycházet ze zprávy výběrové komise a z kvalit, výhod a nedostatků předloženého 
projektu či projektů. Tato prezentace bude zahrnovat závěry nezávislého hodnocení nákladů obou 
vybraných projektů vypracovaného na základě společného přístupu, jenž bude oznámen spolu 
s výzvou k účasti k soutěži. Tím, že se soutěže účastní, přijímají soutěžící výsledky uvedeného 
hodnocení. 
Na tomto základě určí předsednictvo projekt, který bude následně dále rozvinut. 
Jakmile k tomu dojde, otevřou se všechny obálky uvádějící identifikační kód grafických návrhů s cílem 
zjistit totožnost autorů každého návrhu. 
Za převod práv na reprodukce a zveřejnění obrázků nebo fotografií renovované budovy, jak je 
definován v posledním pododstavci článku II.1.7., a vzdání se práv uvedené ve zmíněném pododstavci 
bude na konci postupu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) přílohy finančního nařízení, soutěžícímu, jenž 
předložil projekt vybraný k realizaci, vyplacena odměna ve výši 100 000 EUR bez DPH oproti předložení 
faktury potvrzující vypořádání všech závazků („pour solde de tout compte“). 
 

KAPITOLA 2. PODPŮRNÁ MISE  

 OBECNÝ POPIS  

Evropský parlament si vyhrazuje právo (aniž by se zavazoval, že tak učiní) zahájit s vítězem soutěže 
jednací řízení s cílem uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude rozvíjení příslušné 
koncepce v rámci postupu výběru operátora „Design & Build“. 
Rozhodne-li Parlament o zahájení uvedeného postupu, uplatní tím ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, zejména pak čl. 11 odst. 1 písm. d) jeho přílohy 1. 
Evropský Parlament si rovněž vyhrazuje možnost zahájení jednací řízení s autorem druhého projektu 
představeného předsednictvu, přičemž by uplatnil ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný 
rozpočet Unie, zejména pak čl. 11 odst. 1 písm. b) jeho přílohy 1. 
 

 PODPŮRNÁ MISE  

Bude-li smlouva uzavřena, tato podpůrná mise bude popsána v návrhu smlouvy a v technických 
specifikacích týkajících se podpůrné mise, které budou příslušným osobám sděleny na počátku 
jednacího řízení. 
Uvedená podpůrná mise bude zahrnovat mj. tyto fáze: 

 podpora během přípravy a průběhu soutěžního dialogu 

 podpora před podáním žádostí o příslušná povolení 

 podpora při podávání žádostí o příslušná povolení 

 podpora při řízení změn. 

Bude-li uzavřena smlouva, bude nezbytná pouze podpora Evropského parlamentu při přípravě 
a průběhu postupu soutěžního dialogu, přičemž provedení ostatních úkolů již bude volitelné. 
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Aniž by byla dotčena ustanovení následujícího odstavce, autor či autoři projektů zvolených Evropským 
parlamentem k realizaci se nesmějí v žádném případě účastnit postupu soutěžního dialogu, nesmějí 
kontaktovat jeho účastníky a nesmějí ani umožnit navázání jakéhokoli kontaktu s těmito účastníky. 
Bude-li podepsána smlouva mezi Evropským parlamentem a autorem či autory projektu vybraného 
Evropským parlamentem k realizaci, tato smlouva stanoví jak výjimky z tohoto obecného pravidla, tak 
i pravidla jejich uplatňování.  
 
 

KAPITOLA 3.  VEŘEJNÉ VYSTAVENÍ GRAFICKÝCH NÁVRHŮ  
V návaznosti na výsledky buď výběrového řízení, nebo jednacího řízení s vítězem podle toho, kterou 
z variant si Parlament zvolí, uspořádá Evropský parlament veřejnou výstavu všech grafických návrhů 
uchazečů, které budou prohlášeny za způsobilé.  
Na vernisáž této výstavy budou pozváni všichni uchazeči. 
Po skončení výstavy grafických návrhů si neúspěšní uchazeči budou moci v předem domluveném 
termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů, své návrhy vyzvednout.  
Otázky bude možné požádat zasláním e-mailu na adresu: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

ČÁST VI. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1: Certifikát environmentální příkladnosti  
Příloha 2: Tabulka funkcí 
Příloha 3: Předběžný harmonogram 
Příloha 4:  Poloha a umístění stávající budovy a pohledy na ni 
Příloha 5: Technické obory 
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