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ČASŤ I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚŤAŽI 
 

KAPITOLA 1. PREDMET SÚŤAŽE  
V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 2018/1046 z 18. 
júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1, a v súlade s 
ustanoveniami prílohy 1 k uvedenému nariadeniu sa Európsky parlament rozhodol usporiadať túto 
architektonickú súťaž podrobných návrhov na obnovu budovy Paul-Henri Spaak v Bruseli. 
Európsky parlament: 
Od roku 1979 je Európsky parlament inštitúciou, ktorá zabezpečuje demokratické zastúpenie všetkých 
občanov Európskej únie. 
Má 751 poslancov, ktorých volia v 28 krajinách Európskej únie v priamych všeobecných voľbách a ktorí 
v rámci svojho mandátu vykonávajú zákonodarné a rozpočtové právomoci získané na základe dôvery 
voličov. 
V hlavnej budove Európskeho parlamentu v Bruseli sa v budove Paul-Henri SPAAK nachádza nielen 
rokovacia sála, v ktorej sa konajú plenárne schôdze, ale aj miestnosti určené na schôdze parlamentných 
výborov a tlačové konferencie a priestory na prijímanie návštevníkov. 
 

KAPITOLA 2.  VÍZIA 
Európsky parlament je symbolickým jadrom a jedným z domovov európskej demokracie, základným 
kameňom najnovšej histórie Európy. Historické nehnuteľnosti Parlamentu sú dôležité nielen pre 
európskeho zákonodarcu, ale aj pre občanov, pretože poskytujú dôležité verejné priestory pre dialóg 
a experimentovanie v oblasti európskej demokracie a jej hodnôt a zároveň sú dušou osláv a spomienok 
Európy na spoločné demokratické dedičstvo. Historické nehnuteľnosti ako mocný symbol našich 
nedávnych dejín si zaslúžia ochranu a rozvoj. 

 
Európsky projekt sa už stal predmetom niekoľkých rozšírení a v súčasnosti má 28 členských štátov. 
Priamo volení poslanci zastupujú v Európskom parlamente viac ako 500 miliónov európskych občanov. 
Počas tohto historického procesu Parlament rozširoval a prispôsoboval svoje priestory tak, aby 
zodpovedali jeho stále významnejšej úlohe plnohodnotného spoluzákonodarcu, a to zabezpečením čo 
najlepších pracovných podmienok pre poslancov. Rozšírené právomoci prinútili Parlament, aby 
posilňoval svoje väzby s verejnosťou a pomáhal im porozumieť európskemu projektu. 
 

 Európsky parlament s poslancami JE parlamentom občanov:  

je k dispozícii občanom, komunikuje s nimi a umožňuje mimoriadne zážitky. Interakcia s 
občanmi sa vyvíja: z okoloidúcich sa stávajú návštevníci, potom účastníci a napokon 
spoluzákonodarcovia. Občanov prijíma v celej ich rozmanitosti aj s ich hodnotami, a tak im 
pomáha zapájať sa do európskeho projektu.  

 Európsky parlament chce ísť príkladom, a to svojím globálnym prístupom k životnému 
prostrediu:  

budúca budova bude integrovaná do svojho mestského, prírodného a sociálneho prostredia a 
s ním spojená.  
Má byť udržateľná, pričom meradlom udržateľnosti bude jej využiteľnosť, jednoduchá údržba, 
flexibilita a adaptabilita. Flexibilita sa bude musieť prejaviť vzhľadom na priestor, čas a 
technológie. 

                                                           
1 V tomto dokumente označované aj ako „nariadenie o rozpočtových pravidlách“. 
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Budova a proces jej rozvoja musia spočívať na tých najlepších postupoch z hľadiska odolnosti 
a udržateľnosti a na rovnováhe jednoduchosti a premyslenej technológie (najmä v súvislosti 
s bioklímou a obehovým hospodárstvom). 
Cieľom projektu obnovy je pozitívny vplyv na životné prostredie. Prehľad svojich cieľov v oblasti 
životného prostredia zhrnul Európsky parlament do charty vzornej ochrany životného 
prostredia, ktorá sa nachádza v prílohe 1. 
 

KAPITOLA 3.  CIEĽ  
Cieľom tejto súťaže je vybrať dve koncepcie (presnejšie informácie nájdete aj v kapitole 1 časti V), ktoré 
budú predložené Predsedníctvu Európskeho parlamentu. Predsedníctvo vyberie jednu z nich, a tú 
potom rozpracuje projekčno-stavebná spoločnosť nezávislá od jej autora. 
Prostredníctvom vybranej koncepcie sa súťažou majú vymedziť hlavne tieto aspekty:  

 vonkajšie objemy a objemy veľkých vnútorných priestorov, 

 vzťahy, a to najmä vzťah k životnému prostrediu, vzťah medzi interiérom a exteriérom 
prostredníctvom obvodového plášťa budovy, vzťahy medzi funkciami a vzťahy medzi rôznymi 
používateľmi a budovou, 

 vonkajšie a vnútorné prostredie prostredníctvom uvedených prvkov, 

 potenciálne rozpracovanie ambícií Európskeho parlamentu prostredníctvom architektonicko-
technickej koncepcie, ktoré bude nasledovať v etape návrhu a realizácie. 

Koncepcie sa budú posudzovať práve na tomto základe. Prípadné odkazy na materiály, textúru alebo 
farby uvedené v predložených koncepciách budú len orientačné. Ak sa v pripravovanom projekte 
takéto informácie vyskytnú, budú odovzdané projekčno-stavebnej spoločnosti, ktorá posúdi ich 
uplatnenie so zreteľom na ambície a ciele Európskeho parlamentu. 
Voči projekčno-stavebnej spoločnosti bude Európsky parlament vystupovať ako garant tejto 
koncepcie. Preto mieni autora víťaznej koncepcie vyzvať, aby sa zapájal do jednotlivých etáp prípravy 
projektu. 
Európsky parlament si však preventívne vyhradzuje právo projekt zrealizovať alebo aj nie, ako aj prizvať 
alebo neprizvať autora koncepcie k účasti na príprave projektu. 
 

KAPITOLA 4. SÚVISLOSTI 
Budova Paul-Henri Spaak je súčasťou areálu, ktorý tvorí desať budov s celkovou rozlohou 665 000 m². 
Hrubá podlahová plocha súčasnej budovy je približne 84 000 m²(2) a podľa súčasných urbanistických 
predpisov by sa dala ešte zväčšiť. V budove sa nachádza bruselská rokovacia sála Európskeho 
parlamentu, v ktorej zasadá 751 poslancov zo všetkých krajín Európskej únie.  
Európsky parlament ako zhromaždenie mnohých kultúr a jazykov, v ktorom bežne prebieha 
komunikácia v 24 jazykoch a tlmočenie medzi nimi, stelesňuje európske motto „zjednotení 
v rozmanitosti.“ 
Budova sa nachádza na hranici dvoch mestských zón, ktoré sa navzájom líšia svojím usporiadaním 
a funkciou, a v susedstve s rozľahlým bruselským parkom Léopold, v ktorom sídlia rôzne kultúrne 
a vedecké inštitúcie. 
  
 
 

  

                                                           
2 Úžitková plocha: cca 39 000 m². 
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KAPITOLA 5.  VYUŽITIE  
V budúcej budove sa má nachádzať: 

 rokovacia sála s miestom pre všetkých európskych poslancov, ako aj pre návštevníkov; 

 miestnosti na schôdze parlamentných výborov a rokovania v rámci trialógu3; 

 recepcia, priestory určené na stretnutia a vzdelávacie účely pre občanov; 

 priestory protokolu; 

 priestory pre médiá; 

 priestory na kultúrne aktivity; 

 priestory na spoločenské podujatia; 

 priestory ako zázemie všetkých aktivít Európskeho parlamentu (prehľad nájdete v prílohe 2). 

S cieľom zabezpečiť pestrú paletu predložených projektov sa niektoré spôsoby využitia (funkcie) 
v celkovom programe uvádzajú ako variant a pri ďalších sa uvádza minimálna a ideálna kapacita. Tieto 
informácie sa nachádzajú v už uvedenej prílohe. 
Jednotlivé funkčné časti budovy by mali byť usporiadané tak, aby bolo ich využívanie čo 
najjednoduchšie a aby sa v nich dalo prirodzene orientovať aj s minimálnym značením zrozumiteľným 
pre používateľov, protokol, médiá, návštevníkov a logistiku.  
Okrem toho by návštevníci mali mať možnosť prechádzať miestami, ktoré im umožnia nevšedné 
zážitky. 
Flexibilita budovy by z krátkodobého hľadiska mala umožňovať mnohostranné využitie priestorov a v 
dlhodobom horizonte jednoducho zmeniť ich účel. 
  

KAPITOLA 6.  OBNOVA 
Hoci štvrť európskych inštitúcií zažila veľa búrania a rekonštrukcií, ekologický prístup vychádzajúci 
z analýzy životného cyklu a ambícií Bruselu ako hlavného mesta z hľadiska rozvoja obehového 
hospodárstva práve preto vyžaduje renováciu budovy a nie jej rekonštrukciu.  
 
Vzhľadom na celkový stav budovy to musí byť renovácia zásadná. 
Pojem obnova umožňuje otvorenosť voči dvom postupom4. 
 
 

  

                                                           
3 Rokovania v rámci trialógu sú stretnutia, ktorých cieľom je zmier v legislatívnom konaní a ktorých sa zúčastňujú zástupcovia Komisie, Rady 
a Parlamentu. 

4 Pozri tiež článok IV.3.1.  
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ČASŤ II. KONANIE 

KAPITOLA 1. VŠEOBECNE  

 KON A NI E  -  STR UČN Ý OP I S  

Toto konanie je užšia súťaž, ktorá má dve kolá: 

 výber uchádzačov; 

 samotná súťaž návrhov. 

V prvom kole bude Európsky parlament prijímať prihlášky do súťaže. Spomedzi nich sa na základe 
objektívnych kritérií, ktoré umožnia posúdiť ekonomickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov z hľadiska 
predmetu súťaže, vyberú postupujúci uchádzači. 
Na záver tohto kola budú postupujúci uchádzači vyzvaní na účasť v samotnej súťaži návrhov. V súťaži 
návrhov predložia uchádzači návrhy porote, ktorá ich vyhodnotí, zostaví ich poradie a vyberie víťazný 
návrh. 
Podrobnejšie informácie o presnom priebehu obidvoch kôl sú uvedené ďalej v týchto pravidlách. 
 

 PODMIENKY ÚČASTI  

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení časti II kapitoly 2 týchto pravidiel, sa tejto súťaže 
môžu za rovnakých podmienok zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby a verejné subjekty: 

 z členského štátu Európskej únie, 

 z tretej krajiny, ktorá uzavrela s Európskou úniou osobitnú dohodu o verejnom obstarávaní, 

 z tretej krajiny, ktorá ratifikovala Dohodu WTO o vládnom obstarávaní GPA. 

Dôležité upozornenie pre britských uchádzačov: 
 
O účasť v tejto súťaži sa môžu uchádzať aj hospodárske subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve a ak 
postúpia do druhého kola, môžu predložiť návrh. 
 
Ak by Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie, pravidlá účasti na verejnom obstarávaní a pravidlá 
hospodárskej súťaže platné pre hospodárske subjekty so sídlom v tretej krajine by sa vzťahovali aj na 
hospodárske subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve odo dňa jeho oficiálneho vystúpenia z Únie, 
pokiaľ sa Spojené kráľovstvo a Európska únia počas prebiehajúcich rokovaní nedohodnú inak. 
 
Ak právo na účasť vo verejnom obstarávaní nebude súčasťou zákonných ustanovení vyplývajúcich 
z rokovaní a platných po vystúpení, Európsky parlament by mal účastníkov so sídlom v Spojenom 
kráľovstve z konania vylúčiť. Takíto účastníci môžu byť vylúčení kedykoľvek počas konania vedúceho 
k určeniu úspešného uchádzača. 

 SKUPINY HOSPODÁRSKYCH 
SUBJEKTOV  

V tejto súťaži sa môžu zúčastniť aj skupiny hospodárskych subjektov. 
Európsky parlament môže akceptovať rôzne právne formy skupín hospodárskych subjektov za 
predpokladu, že spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov danej skupiny voči Európskemu 
parlamentu bude zabezpečená za každých okolností. 
Ak žiadosť o účasť v súťaži predkladá skupina hospodárskych subjektov, právnym zástupcom tejto 
skupiny musí byť architekt. 
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Na základe ustanovení článku 6 belgického zákona z 20. februára 1939, podľa ktorého „výkon povolania 
architekta je nezlučiteľný s výkonom povolania zhotoviteľa verejných alebo súkromných stavebných 
prác“, budú zhotovitelia verejných alebo súkromných prác, ktorí patria do skupiny hospodárskych 
subjektov zapojenej do tejto súťaže, vylúčení z účasti na všetkých postupoch verejného obstarávania 
prác súvisiacich s projektom obnovy budovy PHS v Bruseli. 
 

 CENA  

Každý uchádzač, ktorý sa zúčastnil druhého kola súťaže a nebol označený ako úspešný uchádzač, avšak 
predložil návrh dostatočnej kvality v súlade s pravidlami súťaže získava po predložení faktúry „na úplné 
a konečné vyrovnanie“ odmenu vo výške 50 000 EUR bez DPH. 
Ak uchádzač predložil po jednom návrhu ku každému postupu - renovácii aj rekonštrukcii (pozri IV.1) - 
za návrhy dostatočnej kvality v súlade s pravidlami súťaže získava po predložení faktúry „na úplné a 
konečné vyrovnanie“ odmenu vo výške 75 000 EUR bez DPH. 
Víťaz súťaže za návrh dostatočnej kvality po predložení faktúry „na úplné a konečné vyrovnanie“ 
získava odmenu vo výške 150 000 EUR bez DPH. 
Uvedené ceny nie je možné navzájom kombinovať. 
 

 DÔSLEDKY ÚČASTI V SÚŤAŽI  

Účasť v tejto súťaži znamená súhlas uchádzača s podmienkami uvedenými v: 

 oznámení o vyhlásení súťaže, 

 týchto pravidlách a ich prílohách. 

Výdavky spojené s účasťou v tejto súťaži znášajú uchádzači a ich preplatenie nie je možné. 
 
Súčasťou spracovania prihlášok je evidencia a spracovanie osobných údajov (ako je meno, adresa a 
životopis).  
Tieto údaje budú spracované v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (pozri aj časť II.1.9). 
 
Účasťou v súťaži uchádzači uznávajú, že v prípade sťažnosti súvisiacej s činnosťou v rámci výberového 
konania nesú výlučnú zodpovednosť. Uchádzači súhlasia s povinnosťami stanovenými v článku 129 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 

 DÔVERNOSŤ  

Uchádzači sa zaväzujú, že nezverejnia žiadne informácie (najmä administratívnej, rozpočtovej, 
technickej, organizačnej, prevádzkovej povahy atď.) ani žiadne dokumenty, ktoré počas súťaže získajú. 
Všetky informácie a dokumenty sa musia považovať za dôverné. 
Dôsledkom akéhokoľvek porušenia uvedených pravidiel dôvernosti bude okamžité vylúčenie 
uchádzača v ktorejkoľvek etape postupu. 
  

 AUTORSKÉ PRÁVA 

Uchádzači budú povinní Európskemu parlamentu potvrdiť 
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i) totožnosť tvorcov, ktorí sa svojimi tvorivými rozhodnutiami podieľali na predloženom návrhu, 
modeloch, výkresoch a projektoch; 
ii) to, že tvorcovia aj uchádzači boli riadne informovaní o súťažných podmienkach, právoplatne 
previedli svoje ekonomické práva na uchádzača v písomnej forme a v rámci obmedzení stanovených 
v súťažných pravidlách sa vzdali svojich morálnych práv na tieto návrhy a projekty. 
 
Na tento účel vyhotovia čestné vyhlásenie, ktoré podpíše právny zástupca uchádzača, a odovzdajú ho 
spolu s návrhom. Cieľom tohto vyhlásenia je zabezpečiť, aby zodpovednosť za prevod ekonomických 
práv tvorcov a obmedzenie ich morálnych práv niesol uchádzač. 
 
Dokumenty, návrhy, modely, a to aj v pôvodnom formáte, výkresy a iné podklady predložené 
v súvislosti so súťažou, zostávajú vlastníctvom Európskeho parlamentu. 
 
Uchádzači sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tomto článku prevedú Európskemu 
parlamentu všetky práva na využívanie návrhov, modelov, výkresov a iných vyhotovení predložených 
v rámci súťaže. Prevedené užívateľské práva sa budú využívať na informovanie a komunikáciu o súťaži 
a pri prípadnej realizácii projektu. Užívateľské práva sa prevádzajú na využitie na území Európskej únie 
a v prípade rozmnožovania, komunikácie po internete alebo inými komunikačnými prostriedkami 
v celosvetovom meradle. Tieto práva na využívanie zahŕňajú najmä: 

a. právo rozmnožovať a v akomkoľvek formáte a podobe zverejňovať podporu Európskeho 
parlamentu, a to najmä v tlačenej forme a zobrazeniach s podporou IT;  

b. právo šíriť kópie, ktoré sú reprodukciou vyhotovení; 
c. právo na modifikáciu v akejkoľvek forme, najmä na účely komunikácie Európskeho parlamentu 

alebo na účely realizácie renovácie či rekonštrukcie budovy PHS; 
d. právo na verejnú komunikáciu všetkými spôsobmi bez ohľadu na komunikačný prostriedok, 

najmä po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, cez satelit, kábel, internet a na výstavách. 
Prevod vyššie vymedzených práv je protihodnotou za účasť v druhom kole súťaže a za výplatu ceny 
uchádzačom podľa vymedzenia v článku II.1.4 pravidiel súťaže. Odmena pre uchádzačov sa vzťahuje aj 
na právo Európskeho parlamentu opätovne využívať čiastkové riešenia, ktoré uchádzači navrhnú 
v rámci súťaže. Užívateľské právo Európskeho parlamentu definované vo štvrtom pododseku tohto 
článku nezakladá nárok na žiadnu ďalšiu platbu ani náhradu. 
 
Európsky parlament sa zaväzuje, že pri využívaní podpory a vyhotovení ako súčasti projektu bude podľa 
všeobecne uznávanej praxe podľa možnosti vždy uvádzať mená uchádzačov a autorov vyhotovení. 
 
Európsky parlament takisto nadobúda právo prvýkrát projekt zverejniť a prvýkrát vystaviť návrhy, 
modely, výkresy a ďalšie materiály, ktoré uchádzači predložia v rámci súťaže. O tom, kedy, kde a za 
akých okolností sa dielo zverejní prvýkrát, jeho autori nerozhodujú. 
 
Ako protihodnotu za ceny vyplatené uchádzačom za vyhovujúci návrh získa Európsky parlament právo 
vybraný projekt zrealizovať alebo nezrealizovať, ako aj ho pozmeniť a doplniť podľa podrobného 
a realizačného návrhu. Autor vybraného projektu sa zrieka nároku na úpravu návrhov a ostatných 
prvkov všeobecnej koncepcie a súhlasí s tým, že sa zrieka nároku na nedotknuteľnosť voči 
rozhodnutiam súvisiacim s vypracovaním podrobného a realizačného návrhu projektu obnovy budovy 
Paul-Henri Spaak. 
 
Uchádzači svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s tým, že v prípade výberu ich projektu na realizáciu 
súhlasia s vyhotovením rozmnožením vyobrazenia obnovenej budovy PHS na akomkoľvek nosiči 
a informovanie verejnosti o ňom akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, ako aj konečnej 
realizácie návrhu ako celku alebo čiastočne a vzdávajú sa možnosti uplatniť autorské právo s cieľom 
proti uvedenému namietať. Tento súhlas poskytujú Európskemu parlamentu, ostatným európskych 
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inštitúciám a belgickým federálnym, regionálnym a miestnym orgánom. Za prevod práv uvedených 
v tomto pododseku spolu s plánovaným čiastočným odstúpením nároku zaplatí Európsky parlament 
sumu 100 000 EUR bez DPH po predložení konečnej faktúry za „úplné a konečné vyrovnanie“. Európsky 
parlament sa zaväzuje, že podľa všeobecne uznávanej praxe bude podľa možnosti vždy uvádzať mená 
uchádzačov a tvorcov. 
 

 ZVEREJŇOVANIE  

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom sa odvolávať na túto súťaž, najmä v komerčnej reklame, 
pracovných referenciách alebo publikáciách uchádzačov, okrem prípadov predchádzajúceho 
písomného súhlasu Európskeho parlamentu. 
 

 OSOBNÉ ÚDAJE  

Súčasťou spracovania prihlášok bude evidencia a spracovanie osobných údajov (ako je meno, adresa a 
životopis).  
Európsky parlament ako organizátor súťaže zabezpečí, aby sa osobné údaje uchádzačov spracovávali 
v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 o ochrane fyzických 
osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, najmä pokiaľ ide o ich dôverný charakter a bezpečnosť. 
Osobné údaje budú spracovávať výlučne zamestnanci, ktorých určí riaditeľstvo D – Projekty v oblasti 
nehnuteľností v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, a to výlučne v rámci 
súťaže.  
Uchádzačom sa na požiadanie môžu poskytnúť ich osobné údaje, aby ich v prípade nepresnosti alebo 
neúplnosti mohli opraviť.  
V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní osobných údajov sa uchádzač môže obrátiť na riaditeľstvo 
D – Projekty v oblasti nehnuteľností.  
Keďže však údaje poskytujú samotní uchádzači, prípadné opravy požadované po termíne podávania 
prihlášok sa pri hodnotení prihlášok nebudú zohľadňovať.  
V súvislosti so spracovaním osobných údajov je uchádzač tiež oprávnený obrátiť sa kedykoľvek na 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 
 

 JAZYKY SÚŤAŽE  

Používanie jazykov v rámci súťaže 
Účastníkov upozorňujeme, že: 

 pravidlá súťaže sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. V prípade 
pochybností o správnosti prekladu sa za správne považuje francúzske znenie pravidiel; 

 Ak sú úradné doklady, t. j. doklady, ktoré vydali vnútroštátne orgány, vnútroštátne stavovské 
organizácie alebo obdobné subjekty a ktoré sa týkajú vylučovacích a výberových kritérií, 
v niektorom úradnom jazyku Európskej únie, nebude sa ich preklad vyžadovať; 

 tlačivá určené ako vzor na vyhotovenie dokumentov do spisu prihlášky sú k dispozícii len vo 
francúzštine a v angličtine; 

 prihlášky sa budú hodnotiť na základe francúzskej alebo anglickej verzie dokumentov, ktoré 
uchádzači predložili, prípadne na základe ich prekladu do angličtiny alebo francúzštiny, ktoré 
vyhotovilo generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre preklad. 
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Uchádzači, ktorí predložia dokumenty v inom jazyku, ako je francúzština alebo angličtina, súhlasia 
s tým, že sa ich prihláška bude posudzovať na základe uvedených prekladov, a zriekajú sa všetkých 
prostriedkov nápravy v prípade prekladu či tlmočenia, ktoré budú považovať za nesprávne; 

 referenčné dokumenty k samotnej súťaži návrhov budú k dispozícii len vo francúzskom 
a v anglickom jazyku; 

 dokumenty, ktoré predložia uchádzači v rámci súťaže návrhov, smú byť výlučne len vo francúzskom 
alebo v anglickom jazyku; 

 právne predpisy hlavného mesta Brusel existujú len vo francúzštine a holandčine. 

Preto je nevyhnutné, aby viacerí členovia tímu uchádzača, ktorý bude v prípade jeho výberu 
poverený realizáciou návrhu, ovládali francúzsky a/alebo anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni.  
 
Jazyky v prípade uzavretia zmluvy po súťaži 
Ak sa Európsky parlament rozhodne uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom, pracovným jazykom jej 
plnenia bude francúzština a angličtina.   
  

 PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM 
SÚŤAŽE  

Predbežný harmonogram sa nachádza v prílohe 3. 
 

 DOKUMENTY V RÁMCI 
KONANIA 

Uchádzači si môžu vzorové dokumenty, podľa ktorých vyhotovia prihlášku do prvého kola súťaže, 
najmä vzorové tlačivá, bezplatne stiahnuť z webovej stránky 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Tieto dokumenty sú vo formáte s povolenými úpravami a vo formáte bez povolenia úprav. 
Dokumenty s povolenými úpravami slúžia iba ako pomôcka pri príprave prihlášky. 
Uchádzači smú tieto dokumenty dopĺňať len na príslušných miestach bez toho, aby akokoľvek menili 
už existujúci text. 
Ak sa zistia rozdiely medzi dokumentmi s povolenými úpravami a dokumentmi bez povolenia úprav, 
rozhodujúce budú dokumenty bez povolenia úprav. 
Dokumenty, na základe ktorých môžu uchádzači vybraní na záver prvého kola predkladať návrhy, 
poskytne týmto uchádzačom včas priamo Európsky parlament. 
 

 VÝDAVKY 

Výdavky spojené s účasťou v tejto súťaži znášajú uchádzači a ich preplatenie nie je možné. 
 
  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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KAPITOLA 2. KOMUNIKÁCIA 
POČAS KONANIA   

Kontakty medzi Európskym parlamentom a uchádzačmi alebo medzi uchádzačmi a porotou sú s 
výnimkou ďalej uvedených prípadov počas celého postupu prísne zakázané. 
 

 POČAS VÝBEROVÉHO KOLA  

A. Kontakt z podnetu uchádzača 
Uchádzači, ktorí majú záujem o doplňujúce informácie o samotnom postupe alebo o dokumentoch 
v rámci postupu, musia svoje otázky poslať písomne do 11/12/2019 na túto e-mailovú adresu: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Označenie postupu: CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
Na ústne otázky, žiadosti doručené po termíne, nesprávne formulované alebo zaslané na nesprávnu 
adresu nebude Európsky parlament odpovedať.  
Doručené otázky budú spolu s príslušnými odpoveďami zaslané prostredníctvom webovej stránky 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, ku ktorej budú mať prístup všetci 
uchádzači, najneskôr 17/12/2019.   
 
B. Kontakt z podnetu Európskeho parlamentu 
Ak útvary Európskeho parlamentu zistia chybu, nepresnosť, opomenutie alebo iný druh vecných chýb 
v znení dokumentov týkajúcich sa postupu, Európsky parlament o tom môže z vlastného podnetu 
informovať uchádzačov prostredníctvom webovej stránky: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Vyzývame preto uchádzačov, aby počas výberového kola túto stránku pravidelne navštevovali. 
 

 POČAS KOLA SÚŤAŽE 
NÁVRHOV 

A. Kontakt z podnetu uchádzača 
Na základe písomnej žiadosti uchádzača môže Európsky parlament poskytnúť doplňujúce informácie 
slúžiace výlučne na objasnenie povahy súťaže, podmienok výzvy na predkladanie ponúk a ďalších 
dokumentov, ktoré sa týkajú kola súťaže návrhov. 
Žiadosti sa zasielajú výlučne e-mailom na adresu: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Žiadosť musí byť označená: CONCOURS N° 06D40/2019/M052. 
Najneskorší termín pre zasielanie otázok bude uchádzačom oznámený spolu s výzvou na predkladanie 
ponúk. 
Na žiadosti podané po termíne, nesprávne formulované alebo zaslané na nesprávnu adresu sa nebude 
odpovedať. 
Otázky a odpovede sa zhrnú do dokumentu, ktorý sa elektronickou poštou zašle všetkým uchádzačom 
najneskôr k dátumu uvedenému vo výzve na predkladanie ponúk. 
 
B. Kontakt z podnetu Európskeho parlamentu 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


Concours n° 06D40-2019-M052 
  12 

Obnova budovy PHS  Pravidlá súťaže 

Ak útvary Európskeho parlamentu zistia chybu, nepresnosť, opomenutie alebo iný druh vecných chýb 
v znení výzvy na predkladanie ponúk, pravidiel súťaže alebo akomkoľvek inom dokumente potrebnom 
na odovzdanie návrhov, Európsky parlament o tom môže z vlastného podnetu informovať uchádzačov 
v ten istý deň a za presne rovnakých podmienok. Tieto informácie sa posielajú výlučne elektronickou 
poštou. 

 
C. Kontakt pri nepovinnej obhliadke miesta 
Počas nepovinnej obhliadky majú uchádzači možnosť klásť len všeobecné otázky, ktoré nesúvisia 
s procesnými ani technickými aspektmi súťaže. 
Ak uchádzači po nepovinnej obhliadke miesta mienia položiť konkrétnejšie otázky, môžu tak urobiť 
v súlade s ustanoveniami odseku A.  
 
 
D. Kontakt s porotou 
Akýkoľvek kontakt medzi uchádzačom a členmi poroty, a to aj kontakt nadviazaný s cieľom vysvetlenia 
povahy súťaže, týchto pravidiel, podmienok výzvy na predkladanie ponúk alebo akékoľvek iného 
dokumentu v rámci postupu, je zakázaný.  
 
E. Kontakt medzi uchádzačmi navzájom 
Akýkoľvek kontakt medzi uchádzačmi v priebehu súťaže je zakázaný. Toto sa nevzťahuje na nepovinnú 
obhliadku miesta. 
 

KAPITOLA 3.  POROTA 

 ZLOŽENIE  

Porota bude mať 11 riadnych členov, a to: 

 2 podpredsedovia Európskeho parlamentu, 

 2 zástupcovia regiónu Brusel – Hlavné mesto (Région Bruxelles-Capitale), 

 1 architekt administratívy Európskeho parlamentu, 

 4 architekti, ktorí nie sú zamestnancami Európskeho parlamentu, 

 1 urbanista, ktorý nie je zamestnancom Európskeho parlamentu, 

 1 odborník-environmentalista, 

a náhradníkov. 

 PREDBEŽNÉ PRESKÚMANIE 
NÁVRHOV 

Pred predložením projektov porote najskôr preskúma projekty jej sekretariát, ktorý preverí ich súlad 
s pravidlami súťaže a to, či zodpovedajú základným údajom a programu, ako aj to, či sú v súlade 
s ďalšími podkladmi, ktoré boli poskytnuté uchádzačom: 

 z administratívneho hľadiska, pokiaľ ide o predloženie všetkých požadovaných dokumentov 
v stanovenom termíne a zachovanie anonymity; 

 z hľadiska technických požiadaviek na projekt uvedených v týchto pravidlách a ich prílohách.  

V správe uvedie sekretariát poroty chyby vo výkresoch, prihláške alebo výpočtoch, ktoré môžu 
ovplyvniť predložené dokumenty uchádzačov. 
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Sekretariát poroty pri skúmaní návrhov dbá o ich dôvernosť. V správe o predbežnom preskúmaní 
návrhov neuvedie mená uchádzačov a návrhy označí výlučne identifikačnými kódmi, ktoré sú uvedené 
v časti IV.2.3. 
Správu o predbežnom preskúmaní návrhov predloží porote pred začatím jej činnosti spojenej 
s hodnotením. 
 

 PRIEBEH PRÁCE POROTY  

Porota sa oboznámi so správou o predbežnom preskúmaní návrhov a stanoví, či návrhy spĺňajú 
požiadavky pravidiel súťaže. Ku každému návrhu vypracuje správu o splnení požiadaviek. 
Porota vyhodnocuje návrhy na základe podkladov, ktoré uchádzači predložili, s výnimkou obálky 
s identifikačným kódom návrhu. 
Porota vylúči z postupu každý návrh, ktorého autor nedodržal základné podmienky stanovené 
v pravidlách, programe a iných dokumentoch súvisiacich so súťažou. Vylúči tiež všetky návrhy, pri 
ktorých očividne ide o plagiáty, a návrhy, ktoré považuje za nevyhovujúce. V tom prípade autori 
návrhov odmenu nezískavajú. 
Na poradách poroty je potrebná účasť aspoň siedmich jej riadnych členov, z ktorých aspoň tretinu 
tvoria architekti. 
Porota podľa kritérií stanovených v článku IV.3.1 porovná návrhy na renováciu a návrhy na 
demoláciu/rekonštrukciu. 
Návrhy bude hodnotiť podľa kritérií stanovených v podmienkach článku IV.3.2.  
Potom porota stanoví poradie návrhov a určí víťazný projekt.  
Napokon prijme konečné rozhodnutie o poradí návrhov označených výhradne identifikačným kódom 
podľa článku IV.2.3. Po prijatí tohto konečného rozhodnutia členmi poroty a jeho podpísaní Európsky 
parlament rozhodnutie oficiálne zaeviduje. 
Porota vypracuje správu 

 so zoznamom uchádzačov označených príslušným kódom a zoradených podľa 
dosiahnutých výsledkov, pričom sa uvedie použitý postup, 

 v ktorej stanoví silné a slabé stránky víťaza a najlepšieho projektu pri použití iného 
postupu. 

Potom sa môžu otvoriť všetky obálky s identifikačným kódom návrhov, aby bolo možné identifikovať 
autorov jednotlivých návrhov. 
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa záväzné. Nemožno proti nemu podať opravný 
prostriedok. 
Bez toho, aby bolo dotknuté predchádzajúce ustanovenie, Európsky parlament si po preskúmaní a 
prípadných konzultáciách vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nepredložil záväzok k účasti, 
ktorého záväzok k účasti nie je podpísaný alebo obsahuje výhrady. Ak sa to týka víťazného uchádzača, 
Európsky parlament si vyhradzuje právo určiť namiesto neho ako víťaza nevylúčeného uchádzača, 
ktorého porota vyhodnotila ako ďalšieho v poradí. 
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ČASŤ III. VÝBEROVÉ KOLO 

KAPITOLA 1. VŠEOBECNE  

 CIELE VÝBERU  

Cieľom výberového kola je vybrať uchádzačov, ktorí budú vyzvaní, aby v samotnom súťažnom kole 
predložili návrh. 
V tomto kole Európsky parlament overí, či sú vybraní uchádzači na jednej strane oprávnení zúčastniť 
sa v tejto súťaži podľa platných pravidiel a účelu súťaže a či sa na druhej strane nenachádzajú v žiadnej 
zo situácií vyžadujúcich vylúčenie definovaných v nariadení o rozpočtových pravidlách (pozri ďalej), a 
napokon, či sú na účasť dostatočne ekonomicky a odborne spôsobilí. 
Ak je to vzhľadom na počet prihlášok možné, do druhého kola súťaže sa vyberie aspoň 10 a najviac 25 
uchádzačov. 
 

 UPOZORNENIE 

Prihláška sa posudzuje na základe predloženého spisu.  
Od uchádzačov sa vyžaduje, aby vyplnili formuláre a informácie poskytli v presne určenej forme.  
Súčasťou spisu prihlášky sú určité listinné dôkazy.  
V priebehu konania môže Európsky parlament požiadať o predloženie ďalších. 
Ak uchádzači nepredložia požadované doklady spolu s prihláškou, ak neposkytnú doklady požadované 
Európskym parlamentom v priebehu konania v stanovenej lehote, alebo ak predložené listinné dôkazy 
nie sú v súlade s ich vyhláseniami, môže byť ich prihláška vylúčená. 
Upozorňujeme uchádzačov, že k prihláške musia byť bezpodmienečne pripojené niektoré 
dokumenty a/alebo doklady, inak bude prihláška automaticky zamietnutá. 
Tieto dokumenty a/alebo doklady sú uvedené ďalej. 
 

KAPITOLA 2.  KRITÉRIÁ 
VYLÚČENIA A VÝBERU  

 KRITÉRIÁ VYLÚČENIA  

Tento postup sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ďalej len „nariadenie 
o rozpočtových pravidlách“. 
Účastník, u ktorého existujú dôvody na vylúčenie stanovené v článkoch 136 a 141 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, bude z účasti v súťaži buď vylúčený alebo sa nebude môcť stať víťazným 
uchádzačom. 
Úplné znenie článkov 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nachádza v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sérii L 193 z 30. júla 2018. Ďalej sú uvedené len niektoré výňatky. 
 
Článok 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
1) Zodpovedný povoľujúci úradník vylúči osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 25, 

z účasti na postupoch obstarávania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo z výberu na 
implementáciu finančných prostriedkov Únie, ak sa táto osoba alebo tento subjekt nachádza 
v jednej alebo viacerých situáciách vyžadujúcich vylúčenie:  

                                                           
5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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a) daná osoba alebo daný subjekt je v konkurze, insolvenčnom konaní alebo likvidácii, jeho 
majetok spravuje likvidátor alebo súd, je predmetom dohody s veriteľmi, má pozastavenú 
podnikateľskú činnosť alebo sa nachádza v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného 
postupu podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;  

b) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že daná osoba 
alebo subjekt nemajú splnené záväzky týkajúce sa platenia daní alebo príspevkov na sociálne 
zabezpečenie v súlade s platným právom;  

c) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že sa daná osoba 
alebo subjekt sa dopustili závažného odborného pochybenia, pričom porušili platné zákony 
alebo právne predpisy alebo etické zásady odboru, v ktorom táto osoba alebo subjekt pôsobí, 
alebo tým, že sa dopustil pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, 
ak takéto ich konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, najmä nasledujúceho 
konania:  

i) podvodné alebo nedbalostné skreslenie informácií nevyhnutných na overenie 
neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti alebo podmienok 
účasti alebo počas plnenia právneho záväzku;  

ii) uzatvorenie dohody s inými osobami alebo inými subjektmi s cieľom narušiť hospodársku 
súťaž;  

iii) porušenie práv duševného vlastníctva; 

iv) pokus o ovplyvnenie postupu rozhodovania zodpovedného povoľujúceho úradníka počas 
postupu obstarávania;  

v) pokus o získanie dôverných informácií, ktoré im počas postupu obstarávania môžu 
poskytnúť nenáležité výhody;  

d) konečným rozsudkom sa stanovilo, že daná osoba alebo subjekt je vinný zo spáchania 
niektorého z týchto činov:  

i) podvod v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13716 
a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 
vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 19957;  

ii) korupcia v zmysle článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371, aktívna korupcia v zmysle 
článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo 
úradníkov členských štátov Európskej únie, vyhotoveného aktom Rady z 26. mája 19978, 
správanie uvedené v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV9 alebo 
korupcia v zmysle iných platných právnych predpisov;  

iii) konanie súvisiace so zločineckou organizáciou, ako sa uvádza v článku 2 rámcového 
rozhodnutia Rady 2008/841/SVV10; 

iv) pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/84911;  

                                                           
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, 
prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).  

7 Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48. 

8 Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1. 

9 Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). 

10 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42). 

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73). 
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v) teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami v zmysle 
článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV12 alebo podnecovanie či 
napomáhanie trestných činov, navádzanie na ne alebo pokus o ich spáchanie v zmysle 
článku 4 uvedeného rozhodnutia;  

vi) využívanie detskej práce alebo iné trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi v zmysle 
článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ13;  

e) daná osoba alebo subjekt vykazuje závažné nedostatky v dodržiavaní základných povinností 
pri plnení právneho záväzku financovaného z rozpočtu:  

i) ktoré viedli k predčasnému ukončeniu právneho záväzku;  

ii) ktoré viedli k uplatneniu náhrady škody alebo k iným zmluvným sankciám; alebo  

iii) ktoré zistil povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov po kontrolách, auditoch alebo 
vyšetrovaniach;  

f) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že daná osoba 
alebo subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/9514;  

g) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že daná osoba 
alebo subjekt založil subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek 
iné právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej 
činnosti;  

h) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím sa stanovilo, že bol založený 
subjekt s úmyslom uvedeným v písmene g). 

 
2) Článok 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách 

Zodpovedný povoľujúci úradník vyradí z postupu obstarávania účastníka, ktorý:  
a) je v situácii vyžadujúcej vylúčenie podľa článku 136;  
b) poskytol nepravdivé vyhlásenie o informáciách, ktoré sa vyžadujú ako podmienka účasti v konaní, 

alebo takéto informácie vôbec neposkytol;  
c) už predtým sa podieľal na príprave dokumentov použitých v tomto postupe obstarávania, ak to 

znamená porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, najmä narušenie hospodárskej súťaže, ktoré 
nemožno napraviť inak.  

Zodpovedný povoľujúci úradník je povinný oznámiť ostatným účastníkom postupu obstarávania 
relevantné informácie, ktoré boli predmetom výmeny informácií v súvislosti s účasťou záujemcu na 
príprave postupu obstarávania alebo z nej vyplývajú, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. c).  
Pred prípadným vyradením sa účastníkovi poskytne možnosť preukázať, že jeho účasťou na príprave 
postupu obstarávania nebola porušená zásada rovnosti zaobchádzania. 
3) Článok 133 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatní okrem prípadov, kedy je 

vylúčenie odôvodnené na základe odseku 1 prvého pododseku písm. a) tohto článku rozhodnutím 
o vylúčení účastníka po preskúmaní jeho pripomienok. 

 

                                                           
12 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). 

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane 
obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1). 

14 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 
23.12.1995, s. 1). 
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 KRITÉRIÁ VÝBERU 

Všetky žiadosti uchádzačov, ktorí sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie 
uvedených v článku III.2.1 tohto dokumentu, sa budú vyhodnocovať podľa ďalej stanovených kritérií 
výberu. 
Ak bolo Európskemu parlamentu doručených menej ako 25 prihlášok, použijú sa len tieto kritériá 
výberu: 

 kritériá právnej spôsobilosti, 

 kritériá ekonomickej a finančnej spôsobilosti, 

 kritériá technickej a odbornej spôsobilosti. 
Ak bolo Európskemu parlamentu doručených viac ako 25 prihlášok, po ich vyhodnotení podľa váhy 
výberových kritérií technickej a odbornej spôsobilosti by sa v prípade rovnakého počtu bodov mal 
postupujúci kandidát určiť losovaním. 
Na predloženie jedného alebo dvoch návrhov budú vyzvaní len uchádzači, ktorí postúpia z výberového 
kola. 
 
Kritériá právnej spôsobilosti 
Uchádzači musia spĺňať tieto podmienky: 
byť zapísaní v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri, 
v prípade skupiny hospodárskych subjektov musí predložiť osvedčenie každý z členov skupiny. 
 
Kritériá ekonomickej a finančnej spôsobilosti 
Uchádzači musia preukázať minimálny obrat 1 000 000 EUR za každý z rokov 2016, 2017 a 2018 
v oblasti architektúry. 
V prípade skupiny sa obrat uchádzača stanoví ako súčet obratu, ktorý dosiahli jednotliví členovia 
skupiny za príslušné hospodárske roky v oblasti architektúry. 
 
Kritériá technickej a odbornej spôsobilosti 
1. Kritériá výberu bez určovania váhy 

 Uchádzači musia preukázať, že zamestnávajú minimálne: 

o 4 architektov s odbornou praxou aspoň 10 rokov do termínu podávania prihlášok v oblasti 
novej výstavby a/alebo renovácie a/alebo územného plánovania; 

o 2 architektov s odbornou praxou aspoň 5 rokov do termínu podávania prihlášok v oblasti novej 
výstavby a/alebo renovácie a/alebo územného plánovania. 

V prípade skupiny sa pri posudzovaní splnenia uvedených kritérií v prihláške berú do úvahy 
zamestnanci všetkých jej členov. 

 Uchádzač musí predložiť aspoň 3 referencie projektov, ktorých je autorom alebo spoluautorom, 
pričom aspoň v jednom prípade musí ísť o projekt výstavby polyfunkčnej budovy v mestskom 
prostredí s celkovou plochou (všetky 3 projekty spolu) najmenej 120 000 m², ktoré boli vyhotovené 
a/alebo vybudované za posledných 10 rokov do termínu podávania prihlášok.  

Namiesto projektov dokončených stavieb možno uviesť aj projekty, ktoré sa zatiaľ nerealizovali. 
 
 
 
2. Kritériá výberu s určením váhy 
A. Kritériá týkajúce sa pracovného tímu 
Uchádzači musia preukázať, že majú pracovný tím, ktorý bude v prípade ich výberu zodpovedať 
za vyhotovenie návrhu v súlade s povahou a rozsahom projektu, pričom uvedú dôvody jeho zloženia 
z hľadiska jeho rozmanitosti, multikultúrnosti a viacjazyčnosti. Na orientáciu slúži príloha 5 k pravidlám 
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súťaže, aby uchádzači získali predstavu o určitých technických aspektoch, ktoré by im mohli 
pri zostavovaní tímu pomôcť. 
Zloženie tímu sa bude hodnotiť na základe týchto kritérií: 

 E.1 najviac 50 bodov veľkosť, celostný pohľad na jednotlivé odbory, vyváženosť 
a komplementárnosť tímu vzhľadom na potreby projektu; 

 E.2 najviac 10 bodov: predchádzajúca spolupráca medzi členmi a účasť členov na projektoch, ktoré 
sú uvedené v referenciách;  

 E.3 najviac 30 bodov: environmentálne zameranie tímu; 

 E.4 najviac 10 bodov: rozmanitosť, multikultúrny charakter a viacjazyčnosť tímu. 

 
B. Kritériá spôsobilosti uchádzača vyhotoviť projekt. 
Aby bolo možné posúdiť splnenie kritérií spôsobilosti uchádzačov vyhotoviť projekt, uchádzači musia 
predložiť 3 projekty, ktoré vyhotovili a ktoré považujú za relevantné podľa jedného alebo viacerých 
ďalej uvedených kritérií. 
Každý projekt sa posudzuje osobitne a toto posúdenie zodpovedá jednej tretine z celkového 
hodnotenia.  
Spôsobilosť uchádzača vyhotoviť projekt sa posúdi podľa predložených projektov na základe týchto 
kritérií: 

 P.1 najviac 25 bodov: relevantnosť projektu z hľadiska jeho porovnateľnosti s projektom, ktorý je 
predmetom tejto súťaže (z hľadiska miesta, typu, veľkosti alebo funkčnosti), a/alebo 

 P.2 najviac 25 bodov: relevantnosť projektu z hľadiska jeho symboliky (ktorú uchádzač vysvetlí ) 
a/alebo 

 P.3 najviac 25 bodov: relevantnosť projektu na základe komplexnosti jeho programu a/alebo 
jedinečnosti, pre ktoré ho možno považovať za vzor riešenia potrieb používateľov a/alebo 

 P.4 najviac 25 bodov: relevantnosť projektu vzhľadom na jeho jedinečnosť z hľadiska životného 
prostredia. 

Keďže tieto kritériá nie sú výlučne kumulatívne, upozorňujeme uchádzačov, že uspieť môžu aj projekty, 
ktoré všetky kritériá nespĺňajú, ale vzhľadom na tie kritériá, ktoré spĺňajú, sa javia ako vysoko 
relevantné. 
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 POŽADOVANÉ DOKUMENTY A 
DOKLADY 

1. Dokumenty a doklady týkajúce sa kritérií vylúčenia 
Uchádzači predložia čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených 
v článkoch 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách.  
Toto vyhlásenie musí byť vyhotovené na tlačive, ktoré bolo poskytnuté spolu s ďalšími dokumentmi 
v rámci tohto konania (pozri článok II.1.12). Právny zástupca uchádzača toto tlačivo kompletne vyplní, 
uvedie dátum vyhotovenia a pripojí svoj podpis. 
Vo vyhlásení sa uvedie aj záväzok uchádzača, že počas celého konania nestiahne prihlášku a že súhlasí 
so všetkými podmienkami súťaže, najmä s týmito pravidlami. 
Ak prihlášku podáva skupina hospodárskych subjektov, vyhlásenie musí predložiť každý z členov 
skupiny. 

Toto čestné vyhlásenie je povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky zamieta. 

Upozorňujeme uchádzačov, že po skončení výberového kola budú vybraní uchádzač povinní v krátkom 
čase poskytnúť Európskemu parlamentu tieto doklady: 

 aktuálny výpis z registra trestov, prípadne aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo 
správnym orgánom v krajine sídla, podľa ktorého sa vybraný uchádzač nenachádza v žiadnej 
zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 písm. c) až h) nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

 aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého štátu o tom, že uchádzač sa 
nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. 

Ak daná krajina nevydáva uvedené dokumenty alebo potvrdenia, ako aj v ďalších prípadoch, keď by 
podľa článku 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách mohlo dôjsť k vylúčeniu, možno ich nahradiť 
prísažným, prípadne slávnostným vyhlásením zainteresovanej strany pred súdnym alebo správnym 
orgánom, notárom alebo príslušnou stavovskou organizáciou krajiny sídla. 
Vybraní uchádzači nie sú povinní predkladať vyššie uvedené listinné dôkazy, ak má k nim Európsky 
parlament bezplatný prístup vo vnútroštátnej databáze alebo ak mu takéto dôkazy už boli predložené 
na účely iného postupu verejného obstarávania a za predpokladu, že od dátumu ich vydania neuplynul 
viac ako jeden rok a že sú stále platné.  
V tom prípade je uchádzač povinný buď uviesť databázu, v ktorej bude môcť Európsky parlament 
požadované informácie vyhľadať, alebo predložiť čestné vyhlásenie o tom, že doklady už boli 
poskytnuté v rámci predchádzajúceho postupu, ktorý presne označí, a že sa na jeho situácii nič 
nezmenilo. 
Rozhodnutie o výbere prihlášok bude konečné a uchádzači budú vyzvaní na účasť v druhom kole 
súťaže až po doručení uvedených dokladov za predpokladu, že týmito dokladmi sa vyhlásenia 
uchádzača potvrdia. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Uchádzači môžu ale nemusia odovzdať uvedené doklady spolu so spisom 
prihlášky. Ak budú vybraní, nebude sa od nich požadovať, aby tieto doklady opakovane predkladali. 
 
2. Dokumenty a doklady súvisiace s kritériami na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti 
A. Kritérium právnej spôsobilosti 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia sken dokladu preukazujúceho, že sú zapísaní 
do živnostenského alebo obchodného registra v mieste sídla. 

Tieto dokumenty sú povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky 
zamieta. 

B. Kritérium ekonomickej a finančnej spôsobilosti 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia sken súvahy za roky 2016, 2017 a 2018. 
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Tieto dokumenty sú povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky 
zamieta. 

 
C. Kritérium týkajúce sa zamestnancov 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia: 

o životopisy 4 architektov, ktorými sa preukáže ich odborná prax v trvaní minimálne 10 
rokov do dátumu uzávierky pre podávanie prihlášok a ktoré sú vypracované podľa 
vzoru EUROPASS15; 

o životopisy 2 architektov, ktorými sa preukáže ich odborná prax v trvaní minimálne 5 
rokov do dátumu uzávierky pre podávanie prihlášok a ktoré sú vypracované podľa 
vzoru EUROPASS. 

Tieto dokumenty sú povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky 
zamieta. 

D. Kritérium týkajúce sa referencií 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia zámery (fiše) referenčných projektov podľa 
vzorového tlačiva poskytnutého s dokumentmi v rámci konania (pozri článok II.1.12). 

Táto referenčná dokumentácia je povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška 
automaticky zamieta. 

 
 
3. Dokumenty a doklady týkajúce sa kritérií výberu s určením váhy 
A. Kritériá týkajúce sa pracovného tímu 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia text s vysvetlením výberu osôb, ktoré budú 
v prípade výberu daného uchádzača pracovať na návrhu, a dôvody tohto výberu. 

Tento text vypracujú podľa vzorového tlačiva poskytnutého s dokumentmi v rámci konania 
(pozri článok II.1.12).  
Uchádzači predložia odôvodnenie na tlačive, ktoré má najviac 3 strany, formát A4 
(jednostranná tlač). 

Tento text je povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky zamieta. 

 

 Uchádzači spolu so spisom prihlášky predložia zoznam členov svojho tímu, ktorý bude 
v prípade výberu uchádzača poverený vypracovaním návrhu, a to v tabuľke vo formáte Excel 
poskytnutého spolu s dokumentmi v rámci konania (pozri článok II.1.12).  

Táto tabuľka je povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky zamieta. 

 
Do tejto tabuľky sa uvedú príslušné informácie, najmä informácie o kompetenciách a účasti na 
projektoch ako referencie podľa ustanovení bodu B tohto článku.  
Tabuľka musí obsahovať aj odkaz na životopisy členov tímu.  
Tabuľka musí byť vypracovaná podľa poskytnutého vzoru (pozri článok II.1.12). 
Za zoznam členov tímu povereného vypracovaním návrhu sa bude považovať len tabuľka 
víťazného uchádzača. 
V zozname sa nachádzajú rôzne profily, z ktorých si môžu uchádzači vybrať.  
Výber typu a počtu profilov je vecou uchádzačova.  
Povinne sa uvádzajú len informácie o profile koordinátora.  
V zozname sa nachádzajú tieto profily: 
 

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

Koordinácia 

Koordinátor Jedna osoba – architekt 

Zástupca koordinátora Vysokoškolské vzdelanie, 5 rokov praxe 

Architektúra 

Architekt Vysokoškolské vzdelanie, 5 rokov praxe 

Projektant BIM Vysokoškolské vzdelanie, 3 roky praxe 

Konštrukcie 

Stavebný inžinier Vysokoškolské vzdelanie, 5 rokov praxe 

Projektant BIM16 Vysokoškolské vzdelanie, 3 roky praxe 

Projektant DAO17 Vysokoškolské vzdelanie, 3 roky praxe 

Ďalšie disciplíny v oblasti stavebníctva 

Stavebný inžinier Vysokoškolské vzdelanie, 5 rokov praxe 

Priemyselný inžinier alebo technik Vysokoškolské vzdelanie, 3 roky praxe 

Ďalšie disciplíny mimo stavebníctva Vysokoškolské vzdelanie, 3 roky praxe 

 
 

B. Kritériá týkajúce sa spôsobilosti uchádzača vyhotoviť projekt 
Uchádzači predložia 3 vlastné projekty, ktoré považujú za relevantné podľa jedného alebo viacerých 
kritérií stanovených v článku III.2.2 bode B. 
Ku každému projektu pripoja poznámku na vysvetlenie a lepšie pochopenie jeho významu podľa 4 
kritérií.  
Každý projekt sa predkladá na tlačive, ktorý má najviac 6 strán formátu A4 textu predkladaného na 
hodnotenie s ilustráciami, s jednostrannou tlačou. 
Ak niektoré projekty už boli predložené na hodnotenie podľa kritérií výberu bez určenia váhy (pozri 
vyššie), musia sa predložiť znovu aj s vyššie uvedenými dokumentmi. 

Tieto dokumenty sú povinnou súčasťou spisu prihlášky; inak sa prihláška automaticky zamieta. 

 
 
 

KAPITOLA 3. OBSAH A FORMA 
SPISU PRIHLÁŠKY  

 OBSAH SPISU PRIHLÁŠKY  

Prihlášky sa môžu predkladať iba písomne a musia byť vypracované v úradnom jazyku Európskej únie. 
Spis prihlášky povinne obsahuje: 

 sprievodný list na identifikáciu uchádzača s podpisom jeho právneho zástupcu; 

 kópiu stanov uchádzača, podľa ktorých možno identifikovať jeho sídlo; v prípade skupiny 
hospodárskych subjektov stanovy každého člena skupiny; 

                                                           
16 BIM: Building Information Management 

17 CAD: Computer Assisted Design 
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 v prípade skupiny hospodárskych subjektov dokument v ľubovoľnom formáte s uvedením 
plánovanej formy skupiny, jasným určením úlohy každého člena v skupine a označením 
totožnosti právneho zástupcu skupiny; 

 dokument v ľubovoľnom formáte, ktorý obsahuje aspoň tieto informácie: 
o identifikačné údaje uchádzača; 
o poštovú adresu, o ktorej sa bude predpokladať, že na ňu uchádzač dostal všetku 

korešpondenciu od Európskeho parlamentu v rámci tohto konania; 
o e-mailovú adresu, za ktorú sa bude považovať adresa, na ktorú by uchádzač mal 

dostávať všetku elektronickú korešpondenciu od Európskeho parlamentu v rámci 
tohto konania; 

o určenie kontaktnej osoby, ktorú uchádzač poveril dohľadom nad priebehom konania; 

 doklady požadované v súvislosti s kritériami vylúčenia; 

 doklady požadované v súvislosti s kritériami výberu s určením váhy a bez určenia váhy. 

 

 ÚPRAVA SPISU PRIHLÁŠKY  

Spis prihlášky sa predkladá vo forme sprievodného listu vytlačeného na papieri, ku ktorému je 
pripojený jeden alebo viaceré nosiče CD-ROM s požadovanými dokumentmi a/alebo dokladmi 
uloženými v digitalizovanej podobe. 
Dokumenty na stiahnutie v rámci konania (pozri bod II.1.12) sa nachádzajú v súbore .zip s názvom 
Candidature - Dossier electronique. 
Tento súbor si treba stiahnuť. Obsahuje adresáre a podadresáre, do ktorých budete povinní uložiť 
požadované dokumenty a/alebo doklady, pričom treba dôsledne dodržiavať ďalej uvedené pokyny. 
Dokumenty a/alebo doklady ukladajte iba v štandardných formátoch, aby sa na ich čítanie mohli 
používať bežné softvérové produkty. 
Používajte len kvalitné nosiče a pred odoslaním prihlášky skontrolujte, či sa dajú bez problémov čítať 
a či sú všetky dokumenty na nich dostupné. 

Ak niektoré dokumenty nie sú dostupné alebo čitateľné, budú sa považovať za neposkytnuté, čo by 
podľa povahy dokumentu mohlo viesť aj k automatickému zamietnutiu vašej prihlášky. 

Nosiče CD-ROM musia byť neprepisovateľné (a uzavreté). 
Súbor .zip s názvom Candidature - Dossier electronique obsahuje tieto adresáre a podadresáre: 
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 a/alebo doklady musia byť uložené v rôznych adresároch a podadresároch 
takto: 

 Do adresára I - CAND uchádzači uložia: 
o sken podpísaného sprievodného listu; 
o sken dokumentu v ľubovoľnom formáte, ktorý obsahuje aspoň tieto informácie: 

 identifikačné údaje uchádzača; 
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 poštovú adresu, o ktorej sa bude predpokladať, že na ňu uchádzač dostal 
všetku korešpondenciu od Európskeho parlamentu v rámci tohto konania; 

 e-mailovú adresu, o ktorej sa bude predpokladať, že na ňu uchádzač dostal 
všetku korešpondenciu od Európskeho parlamentu v rámci tohto konania; 

 určenie kontaktnej osoby, ktorú uchádzač poveril dohľadom nad priebehom 
konania; 

 Do podadresára I – CAND\1 Stat uložia uchádzači sken svojich stanov. Upozorňujeme, že ak 
prihlášku predkladá skupina hospodárskych subjektov, musí predložiť stanovy každý člen 
skupiny. 
 

 Ak prihlášku predkladá skupina hospodárskych subjektov, uchádzači uložia do podadresára I – 
CAND\2 Gr_op_eco sken dokumentu v ľubovoľnom formáte, ktorý bude obsahovať informácie 
o predpokladanej forme skupiny, jasné určenie úlohy každého člena v skupine a označenie 
zástupcu skupiny, ako aj totožnosť jej právneho zástupcu. 

 Do adresára II – JUSTIF_EXC uchádzači uložia sken čestného vyhlásenia s dátumom a podpisom 
právneho zástupcu uchádzača.  

Upozorňujeme, že ak prihlášku podáva skupina hospodárskych subjektov, čestné vyhlásenie 
musí predložiť každý člen skupiny. 
 
Uchádzači majú tiež možnosť uložiť do zoznamu sken každého dokladu týkajúceho sa kritérií 
vylúčenia podľa článku III.2.3. 

 Do podadresára III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg uložia uchádzači sken dokladu preukazujúceho 
ich zápis do živnostenského alebo obchodného registra v mieste ich sídla. 

Upozorňujeme, že ak prihlášku podáva skupina hospodárskych subjektov, tento doklad musí 
predložiť každý člen skupiny. 

 Do podadresára III – JUSTIF-SEL\ 2 Capa_Fin uložia uchádzači sken súvahy za roky 2016, 2017 
a 2018. 

Upozorňujeme, že ak prihlášku podáva skupina hospodárskych subjektov, svoje súvahy musí 
poskytnúť každý člen skupiny. 

 Do podadresára III – JUSTIF-SEL\3 Pers uložia uchádzači sken životopisov (vo formáte .pdf) 
požadovaných podľa ustanovení článku III.2.3 odseku 2 bodu C. 

 Do podadresára III – JUSTIF-SEL\4 Refer uložia uchádzači sken referenčnej dokumentácie 
požadovanej podľa ustanovení článku III.2.3 odseku 2 bodu D. 

 Do podadresára III – JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq uložia uchádzači sken dokladov 
požadovaných podľa ustanovení článku III.2.3 odseku 3 bodu A. 

 Do podadresára III – JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj uložia uchádzači doklady 
požadované podľa ustanovení článku III.2.3 odseku 3 bodu B. 
 

Po uložení dokumentov a/alebo dokladov do príslušných adresárov a podadresárov uchádzač tieto 
adresáre a podadresáre skomprimuje do súboru .zip, ktorý označí názvom Candidature – Dossier 
electronique a napáli ho na jeden alebo niekoľko nosičov CD-ROM. 
Každá prihláška musí obsahovať aspoň jeden nosič CD-ROM s označením Candidature – Dossier 
electronique – Original a jeden nosič CD-ROM s označením Candidature – Dossier electronique – 
Copie priamo na CD-Rom. 
Ak je vzhľadom na obsah spisu prihlášky potrebných viac nosičov CD-ROM, všetky nosiče musia byť 
očíslované od 1 po x, s označením buď Candidature – Dossier electronique – Original – Disque x alebo 
Candidature – Dossier electronique – Copie – Disque x priamo na CD-Rom. 
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KAPITOLA 4. LEHOTA A 
PODMIENKY PODÁVANIA 

PRIHLÁŠOK  

 LEHOTA 

Lehota na zasielanie alebo podávanie prihlášok (pozri článok III.4.2) sa končí 07/01/2020. 

Každá prihláška zaslaná alebo odovzdaná po tomto termíne sa automaticky zamieta. 

 

 PODMIENKY PODÁVANIA 
PRIHLÁŠOK  

Na zachovanie dôvernosti a neporušenosti musí byť prihláška v dvojitej obálke.  
Obidve obálky musia byť zalepené.  
Žiadame uchádzačov, aby použili štítky priložené k súťažným podkladom (pozri článok II.1.12). Pre 
ľahšie doručenie prihlášky uchádzača príslušnému útvaru Európskeho parlamentu by na obálkach mali 
byť nalepené štítky s vytlačeným textom. 
Podľa veľkosti sa pod pojmom „obálka“ v širšom zmysle rozumie balík, kartón, škatuľa a pod.; pričom 
rozmery obálky by mali čo najviac zodpovedať rozmerom jej obsahu. 
Pri odosielaní prihlášky by uchádzači bez ohľadu na použitý obal mali v každom prípade dbať na kvalitu 
obálok alebo balenia, aby sa predišlo ich poškodeniu, čo by znemožnilo zaručiť dôvernosť 
a neporušenosť ich obsahu. 
Ak sa použijú samolepiace obálky, musia byť uzatvorené lepiacou páskou, cez ktorú sa odosielateľ 
podpíše. Za podpis odosielateľa sa považuje jeho vlastnoručný podpis alebo pečiatka jeho podniku. 
Každá prihláška, ktorej obsah neostal utajený až do otvárania prihlášok, sa zamieta. 
Na vonkajšej obálke sa tiež uvedie meno uchádzača alebo obchodný názov spoločnosti, ako aj presná 
adresa, na ktorú sa môžu posielať informácie o ďalšom konaní súvisiacom s prihláškou. 
 
Uchádzač môže zvoliť doručenie prihlášky: 

 poštou (ako doporučenú zásielku alebo jej rovnocenný ekvivalent) alebo doručovacou službou, 
pričom prihláška musí byť odoslaná najneskôr do termínu uzávierky (rozhodujúci je dátum na 
poštovej pečiatke alebo na potvrdení o odoslaní) na adresu uvedenú na priložených štítkoch: 

 odovzdaním priamo na oddelení úradnej pošty (service du courrier officiel) alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu, a to najneskôr v stanovený deň a hodinu uzávierky. Pri 
odovzdaní prihlášky oddelenie úradnej pošty Európskeho parlamentu vystaví datovanú 
potvrdenku s podpisom vo dvoch vyhotoveniach. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na tejto 
potvrdenke. Úradné hodiny oddelenia úradnej pošty Európskeho parlamentu, ktorému sa 
odovzdávajú prihlášky: 

otvorené v pondelok – štvrtok o 9 – 12 h a 14 – 17 h, 
a v piatok o 9 – 12 h. 

zatvorené v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja Európskeho parlamentu. 
Európsky parlament nemôže zaručiť prevzatie prihlášok doručených akýmkoľvek spôsobom mimo 
uvedených úradných hodín oddelenia úradnej pošty. 
Európsky parlament nezodpovedá za to, ak uchádzačom nie sú oznámené zmeny úradných hodín 
oddelenia úradnej pošty, ktoré nastanú po odoslaní dokumentov v rámci výzvy na predkladanie ponúk. 
Pred odoslaním prihlášky zásielkou do vlastných rúk sa uchádzači musia informovať o tom, či uvedené 
úradné hodiny ostávajú v platnosti. 
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KAPITOLA 5. HODNOTENIE 
PRIHLÁŠOK  

 HODNOTENIE PRIHLÁŠOK  

1. Hodnotenie pracovného tímu podľa technických a odborných kritérií výberu  
Každý uchádzač získa celkovú známku NtotE, ktorá je najviac 100 bodov a ktorá sa vypočíta podľa vzorca: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Uchádzač s najvyššou známkou NtotE teda získava známku NE = 40 % 
Ostatní uchádzači dostanú známku, ktorá sa vypočíta podľa vzorca: 
NE = 40 % * (NtotEcand/ NtotEmax) 
kde: 

 NtotEcand je známka NtotE, ktorú získal daný uchádzač 

 NtotEmax je najlepšia známka NtotE, ktorú získal niektorý z uchádzačov 

 
Známky NE1, NE2, NE3, NE4 sa prideľujú podľa kritérií uvedených v článku III.2.2 bode A časti Kritériá 
výberu s určením váhy. 
 
2. Hodnotenie spôsobilosti uchádzača vypracovať projekt podľa technických a odborných kritérií 

výberu 
Každý predložený projekt sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie tvorí jednu tretinu z celkového 
hodnotenia.  
Každý uchádzač môže získať celkovú známku NtotC, ktorá je najviac 300 bodov a ktorá sa vypočíta podľa 
vzorca: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

kde: 
NtotC-projet zodpovedá počtu bodov získaných za hodnotený projekt ako výsledok kombinácie ďalej 
uvedených štyroch kritérií podľa vzorca: 
NtotC-projet = (suma (P1, P2, P3, P4)/4 + maximum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Uchádzač s najvyššou známkou NtotC teda získava známku: 
NC = 60 % 
 
NC = 60 % * (NtotCcand/ NtotCmax) 
kde: 

 NtotCcand je známka NtotC, ktorú získal daný uchádzač 

 NtotCmax je najlepšia známka NtotC, ktorú získal niektorý z uchádzačov. 

 
Spôsobilosť uchádzača vypracovať projekt sa posudzuje podľa predložených projektov na základe 
kritérií uvedených v článku III.2.2. bode B časti Kritéria výberu s určením váhy. 
 
3. Konečná známka  
Na základe hodnotenia prihlášok podľa technických a odborných kritérií výberu s určením váhy sa 
pridelí konečná známka Nf, ktorej hodnota je najviac 100 %. 
Konečná známka Nf sa vypočíta podľa vzorca: 
NF = NE + NC  
kde: 

 NE je známka získaná na základe hodnotenia kritérií týkajúcich sa tímu, ktorej hodnota je najviac 
40 % (pozri vyššie); 
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 NC je známka získaná na základe hodnotenia kritérií spôsobilosti uchádzača vypracovať projekt, 
ktorej hodnota je najviac 60 % (pozri vyššie). 

Napokon sa podľa dosiahnutej známky NF zostaví poradie prihlášok. 
Ak uchádzači získajú rovnaké známky, rozhodne sa o ich poradí losovaním. 
 

 OZNÁMENIE VÝSLEDKOV  

Európsky parlament bude všetkých zamietnutých uchádzačov individuálne a zároveň informovať 
elektronickou poštou o tom, že ich prihlášky neboli prijaté. V každom oznámení uvedie Parlament 
dôvody zamietnutia prihlášky, ako aj možné opravné prostriedky. 
Európsky parlament zároveň s oznámeniami o zamietnutí rozošle vybraným uchádzačom rozhodnutie 
o výbere.  
V žiadnom prípade však nebude rozhodnutie o výbere konečné, kým vybraný uchádzač nepredloží 
požadované dôkazy týkajúce sa kritérií vylúčenia uvedené v bode 14.1. a kým Európsky parlament tieto 
dôkazy neuzná.  
Každý uchádzač, ktorého prihláška nebola vybraná, ktorého situácia si nevyžaduje vylúčenie a ktorého 
prihláška je v súlade s súťažnými podkladmi, môže listom alebo elektronickou poštou písomne požiadať 
o doplňujúce informácie o dôvodoch odmietnutia svojej ponuky. Informácie o charakteristike 
a prednostiach vybraných prihlášok a o menách vybraných uchádzačov môžu požadovať iba uchádzači, 
ktorí zaslali prípustnú prihlášku. Uchádzačom však nemusia byť poskytnuté informácie, ak by boli 
prekážkou uplatňovania právnych predpisov, v rozpore s verejným záujmom, mohli by poškodiť 
oprávnené obchodné záujmy verejných alebo súkromných podnikov alebo by mohli narušiť 
spravodlivú hospodársku súťaž medzi nimi. 
 

 PRERUŠENIE KONANIA  

V prípade potreby môže Európsky parlament po oznámení výsledkov výberu účastníkov súťaže a pred 
začatím súťaže návrhov prerušiť konanie na účel preskúmania, ak to je potrebné vzhľadom na žiadosti 
alebo pripomienky vylúčených či poškodených uchádzačov, prípadne akúkoľvek relevantnú 
informáciu. Príslušné žiadosti, pripomienky alebo informácie musia byť doručené do 10 kalendárnych 
dní odo dňa nasledujúceho po súbežnom oznámení rozhodnutí o zamietnutí a výbere uchádzača. 
V prípade prerušenia postupu budú informovaní všetci uchádzači do troch pracovných dní 
od rozhodnutia o prerušení. 
Po doplňujúcom preskúmaní, ktoré nasleduje po prerušení postupu, môže Európsky parlament svoje 
rozhodnutie o výbere potvrdiť alebo zmeniť, prípadne môže celé konanie zrušiť. Každé nové 
rozhodnutie bude odôvodnené a všetci uchádzači budú o ňom písomne informovaní. 
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ČASŤ IV. SÚŤAŽ NÁVRHOV 

KAPITOLA 1. VŠEOBECNE  
Účasť v súťaži návrhov je vyhradená pre uchádzačov, ktorí boli vybraní vo výberovom kole za základe 
prihlášok, poskytli doklady požadované na účely výberu a tieto doklady ich výber nespochybňujú.  
Vybraní uchádzači sa ďalej označujú ako účastníci súťaže . 
Účastníci súťaže sa musia tejto súťaže zúčastniť v rovnakej právnej forme (dočasné združenie, skupina, 
projektant, spoločnosť atď.), akú si zvolili pri podávaní prihlášky. 
Prístup k špecifickým súťažným podkladom majú len účastníci súťaže. 
Každý účastník súťaže bude mať možnosť predložiť len jeden návrh, a to do postupu na výber návrhu 
renovácie alebo do postupu na výber návrhu rekonštrukcie, alebo jeden návrh pre obidva tieto postupy 
(podrobnejšie informácie o postupoch nájdete v článku IV.3.1). 
 

KAPITOLA 2.  PRIEBEH 
KONANIA 

 VÝZVA 

Európsky parlament listom s výzvou na predkladanie ponúk súbežne vyzve účastníkov súťaže, aby sa 
zapojili do súťaže návrhov.  
K tomuto listu pripojí všetky dokumenty uložené na jednom alebo viacerých nosičoch CD-ROM 
potrebné na vyhotovenie návrhu a súťažné podklady, ako aj ďalšie užitočné informácie, najmä pokiaľ 
ide o harmonogram súťaže návrhov. 
 

 MIESTNA OBHLIADKA 

Účastníci súťaže sa môžu zúčastniť fakultativná miestnej obhliadky, ktorá sa uskutoční v deň, ktorý im 
bude oznámený súčasne s výzvou na predkladanie ponúk. 
Konať sa budú dve miestne obhliadky: jedna vo francúzštine a druhá v angličtine.  
Jednotliví účastníci súťaže sa budú môcť zúčastniť len jednej z týchto dvoch obhliadok.  
Za jedného účastníka súťaže sa môže na obhliadke zúčastniť najviac 5 osôb.  
Dokladom o prítomnosti účastníka súťaže na obhliadke je prezenčná listina, ktorú sú zástupcovia 
účastníkov povinní podpísať pred jej začatím. 
Na záver každej takejto obhliadky vypracuje Európsky parlament správu z obhliadky, ktorú e-mailom 
zašle všetkým účastníkom súčasne. 
Pre účasť na miestnej obhliadke platia tieto podmienky: 
Najneskôr osem pracovných dní pred stanoveným dátumom miestnej obhliadky, pre ktorú sa účastník 
súťaže rozhodol, je tento účastník povinný zaslať Európskemu parlamentu e-mailom na adresu 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu tieto informácie: 

 identifikačné údaje účastníka súťaže, 

 e-mailovú adresu účastníka súťaže, 

 meno, funkciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov obhliadky (jedného 
účastníka súťaže môže zastupovať najviac 5 osôb). 

Pripomíname, že prístup do budov Parlamentu sa riadi prísnymi pravidlami a vyžaduje si 
predchádzajúce povolenie. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Ak nebudú uvedené informácie poskytnuté v stanovenej lehote, útvary zodpovedné za priebeh 
tohto konania preto nebudú môcť pre vašich zástupcov zabezpečiť potrebné vstupné povolenia, 
v dôsledku čoho im bude vstup zakázaný. 

Účastníci obhliadky sa stretnú pri vchode do akreditačného centra v budove Európskeho parlamentu 
Altiero SPINELLI v Bruseli. 
Deň obhliadky: 
Dbajte o to, aby vaši zástupcovia dodržali čas stretnutia.  
Upozorňujeme, že na začiatku obhliadky dostane každý zástupca dočasný odznak oprávňujúci na vstup 
do budov Európskeho parlamentu, ktoré budú predmetom obhliadky. Okrem toho bude na potvrdenie 
svojej účasti každý zástupca povinný podpísať prezenčnú listinu. Keďže akékoľvek meškanie znemožní 
vydanie tohto odznaku a podpísanie prezenčnej listiny, mohlo by viesť k vášmu vylúčeniu z účasti na 
obhliadke. 

Európsky parlament neprepláca žiadne prípadné výdavky na cestu spojenú s miestnou obhliadkou. 
Tieto výdavky znášajú účastníci súťaže.  
 

 ANONYMITA 

Všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou dokumentácie návrhu, musia byť označené identifikačným 
kódom, ktorý sa považuje za podpis a parafu príslušných dokumentov, a to na prvej strane textových 
dokumentov, na fascikli s výkresmi alebo na dobre viditeľnom mieste podľa uváženia účastníka súťaže 
v prípade iného typu dokumentov. 
Identifikačný kód musí mať tieto vlastnosti: 

 obsahovať presne 8 znakov: 5 písmen a 3 arabské číslice od 1 do 9 vrátane; 

 aspoň 2 z 5 písmen musia byť veľké; 

 písmená ani číslice sa nesmú opakovať; 

 medzery medzi znakmi, interpunkčnými znamienkami, diakritickými znamienkami a všetkými 
ostatnými symbolmi sú zakázané; 

 o poradí písmen a číslic rozhoduje účastník súťaže. 

Kód musí byť vytlačený písmom: 

 typ: Arial 

 veľkosť: 12 

 farba: čierna 

 druh: normálne 

Okrem dokumentov potrebných na posúdenie takto označeného návrhu musia účastníci súťaže 
predložiť obálku ľubovoľného tvaru a bez akéhokoľvek označenia, ktoré by bez identifikačného kódu 
umožnili identifikovať účastníka súťaže. 
Obálka musí byť úplne nepriehľadná a kompletne zapečatená takými technickými prostriedkami podľa 
výberu účastníka súťaže a byť takej povahy, aby sa zaručila jej neporušenosť. 
Za náhodné otvorenie obálky nezodpovedá porota ani inštitúcia. 
Účastníci súťaže musia preto zvoliť vhodný spôsob jej zapečatenia.  
Táto obálka nesmie okrem vyhlásenia o výbere identifikačného kódu návrhu a riadne vyplneného 
záväzku k účasti podľa vzorového tlačiva pripojeného k výzve na predkladanie ponúk, datovaného 
a podpísaného právnym zástupcom účastníka súťaže, obsahovať žiadne iné dokumenty. 
Okrem tohto dokumentu, ktorého obálka sa otvorí až po prijatí rozhodnutia poroty, žiadny 
z dokumentov predložených v rámci súťaže nesmie v žiadnom prípade umožniť identifikáciu účastníka 
súťaže. 
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Na týchto dokumentoch sa nesmie nachádzať žiadne logo, znak, symbol, poznámka a vo všeobecnosti 
žiadne označenie akejkoľvek povahy a formy, ktoré by umožnilo identifikovať účastníka súťaže.  
Osobitná pozornosť sa bude venovať aj vlastnostiam súborov a digitálnych objektov. 

Predloženie akéhokoľvek dokumentu, ktorý nie je v súlade s uvedenými ustanoveniami 
o anonymite, môže viesť k okamžitému zamietnutiu dokumentácie návrhu. 

 

KAPITOLA 3.  KRITÉRIÁ 
NA ROZLÍŠENIE A 

HODNOTENIE NÁVRHOV 

 KRITÉRIÁ NA ROZLÍŠENIE  

Porota bude rozlišovať medzi návrhmi, podľa ktorých sa má budova demolovať/rekonštruovať, 
a návrhmi, podľa ktorých sa má budova renovovať, a to s cieľom čo najlepšie informovať Európsky 
parlament o výsledkoch svojej činnosti, aby Parlament mohol prijať konečné rozhodnutie (pozri ďalej). 
Pritom bude porota uplatňovať toto kritérium: 

 za projekt renovácie sa považuje taký projekt, ktorým sa navrhuje zachovať aspoň 80 % objemu 
súčasnej stavby; 

 za projekt demolácie/rekonštrukcie sa považuje taký projekt, ktorým sa navrhuje zachovať 
menej ako 80 % objemu súčasnej stavby. 

 

 KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Porota bude hodnotiť návrhy na základe týchto kritérií s ďalej uvedenou váhou:  

A INTEGRÁCIA A PREPOJENIE S MESTSKÝM, PRÍRODNÝM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM  15 % 

 
  Symbolika  

 
  Vzťah k životnému prostrediu  

 
  Otvorenosť – prijatie  

B ARCHITEKTONICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA KONCEPCIA  32 % 

 
  Symbolika budovy a vnútorných priestorov  

 
  Architektonická kvalita budovy a vnútorných priestorov  

 
  Bioklimatický a environmentálny prístup  

 
  Kvalita rokovacej sály  

 
  Jedinečná skúsenosť návštevníkov  

C SPLNENIE CIEĽOV FUNKČNOSTI PRIESTOROV A UDRŽATEĽNOSTI  30 % 

 
  Návrh z hľadiska funkčnosti  

 
  Vzťahy medzi jednotlivými funkciami  

 
  Toky  

 
  Flexibilita z krátkodobého a dlhodobého hľadiska  

D TECHNICKÁ KONZISTENTNOSŤ  23 % 

 
  Environmentálne ciele  

 
  Architektonicko-stavebné ciele  

 
  Ciele dostupnosti  



Concours n° 06D40-2019-M052 
  30 

Obnova budovy PHS  Pravidlá súťaže 

 
  Bezpečnostné ciele  

 

KAPITOLA 4. SKLADBA A 
FORMA DOKUMENTÁCIE 

NÁVRHU 

 SKLADBA DOKUMENTÁCIE 
NÁVRHU  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Všetky nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na všetky prípady nezávisle 
od toho, či sa účastník súťaže rozhodne predložiť jeden alebo dva návrhy (pozri časť IV – kapitolu 1). 
 Ak sa účastník súťaže rozhodne predložiť dva návrhy, musí tak urobiť vo dvoch samostatných 
spisoch, ktoré zostaví podľa ďalej uvedených pravidiel. 
 Identifikačný kód uvedený v ustanoveniach článku IV.2.3 bude pre obidva spisy spoločný. 

 
A. Dokumentácia návrhov sa musí zasielať čiastočne v papierovej a čiastočne v digitálnej forme. 

 V papierovej forme sa predkladá: 

o kontrolný zoznam; 

o zapečatená obálka podľa požiadaviek článku IV.2.3, ktorá obsahuje kompletne 
vyplnený záväzok k účasti v papierovej forme, s dátumom a podpisom právneho 
zástupcu účastníka súťaže, ktorý tiež parafuje všetky strany dokumentu; 

o prezentačné panely; 

o všetky ostatné dokumenty (po dva exempláre). 

 

 V digitálnom formáte sa predkladá: 

o prezentačné panely v nemennom formáte (.pdf);  

o všetky ostatné dokumenty v pôvodnom digitálnom alebo v nemennom formáte (.pdf). 

 
Dokumentácia návrhov musí byť kompletná. 
Vzhľadom na požiadavku anonymity a rovnosti postavenia účastníkov súťaže nebude administratíva 
Európskeho parlamentu môcť účastníka požiadať o doplnenie dokumentácie návrhov, ktorá je neúplná 
alebo nečitateľná alebo nie je v požadovanom formáte. 
K výzve na predkladanie ponúk bude pripojený nosič CD-Rom, na ktorom bude uložený najmä 
skomprimovaný súbor .zip s označením Esquisse - Dossier electronique. 
Tento súbor obsahuje adresáre a podadresáre, do ktorých musia účastníci súťaže uložiť požadované 
dokumenty v elektronickom formáte. 
 
B. Skladba 
Dokumentáciu návrhu tvorí: 

 kontrolný zoznam  

Kontrolný zoznam je vypracovaný podľa vzoru na nosiči CD-Rom, ktorý je pripojený k listu s výzvou 
na predkladanie ponúk. 
Účastníkovi súťaže umožňuje zabezpečiť úplnosť návrhu.  
Európskemu parlamentu umožňuje overiť, či účastník súťaže zabezpečil úplnosť svojho návrhu. 

 zapečatená anonymná obálka so záväzkom k účasti 

V nej sa nachádza: 
o vyhlásenie o voľbe identifikačného kódu návrhu; 
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o vyhlásenie autora; 
o záväzok poskytnúť asistenciu, ak sa Európsky parlament rozhodne takúto úlohu 

uchádzačovi zveriť; 

Záväzok k účasti sa vypracuje podľa vzoru na nosiči CD-Rom, ktorý je pripojený k listu s výzvou 
na predkladanie ponúk. 
Záväzok k účasti musí byť riadne vyplnený, s dátumom a podpisom osoby (osôb) 
so splnomocnením zastupovať účastníka súťaže.  
Zapečatená obálka musí byť označená číselným kódom podľa ustanovení článku IV.2.3 výlučne 
na účel identifikácie. 
 

 Prezentačné panely  

Účastníci sú povinní dodať sadu 6 panelov vo formáte DIN A1 ako grafickú dokumentáciu bez textu, 
ktoré budú dostatočne názorné. 
Na spodnom okraji strany sa uvedú identifikačné údaje dokumentu, identifikačný kód účastníka 
súťaže zložený z 8 znakov a číslovanie panelov.  
Prezentačné panely musia byť predložené aj v nemennom digitálnom formáte (.pdf). 
Jednotlivé panely sa musia dať prezerať nezávisle od ostatných. 
V grafických ilustráciách sú bez textu, môžu však obsahovať číselné odkazy.  
Uchádzači tiež odovzdajú dva panely vo formáte A3 s popiskami podľa vzoru pripojeného k výzve 
na predkladanie ponúk.  
Panely vo formáte DIN budú vyhotovené z 10 mm hrubej penovej dosky s orientáciou na výšku. 
 

 Projektová dokumentácia obsahuje: 

o Dokument označený ako Dokument A: Hlavná správa 

V tomto dokumente sú definované kvalitatívne a funkčné vlastnosti projektu, nasleduje 
odôvodnenie jeho urbanistického a architektonického riešenia a vysvetlenie, ako sú dodržané 
požiadavky obnovy budovy Paul-Henri Spaak. 
Tento dokument poskytuje opis, objasnenie a odôvodnenie a je vyhotovený vo formáte A4. 
Každý dokument môže mať určitý maximálny počet strán vo formáte A4, s jednostrannou 
tlačou18. Týmto počtom nie je obmedzený počet strán, ktorý by účastník súťaže potreboval na 
svoju prezentáciu a ktorý môže byť nižší. Určuje maximálny počet strán, ktoré bude brať porota 
do úvahy. Strany presahujúce tento maximálny počet nebude brať porota do úvahy. 
Uchádzači sú povinní dodržať tieto požiadavky na dokument: 
 Dokumenty majú okraje 1,5 cm vľavo, 1 cm vpravo, štruktúrovanú prezentáciu a sú 

správne zviazané. Veľkosť písma: minimálne 12. V päte strany sa nachádza alfanumerická 
identifikácia dokumentu, identifikácia účastníka súťaže zložená z 8 znakov a číslovanie 
strán. Pôvodným digitálnym formátom je Word. 

 Textové dokumenty sa predkladajú vo formáte .doc. Tabuľky, zoznamy a výpočty musia 
byť vo formáte .xls alebo v inom kompatibilnom formáte. 

 Grafické ilustrácie neobsahujú text, môžu však obsahovať číselné odkazy a legendu 
v pôvodnom formáte Word alebo Excel. 

 
Správa obsahuje tieto kapitoly: 
A1. Zhrnutie: 

 Zhrnutie projektu (rozsah najviac 3 strany textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač) 

A2. Opis integrácie a prepojenia s mestským, prírodným a sociálnym prostredím 

                                                           
18 Po dve strany A4 s jednostrannou tlačou sa môžu nahradiť jednou stranou A3 s jednostrannou tlačou. 
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 Vysvetlenie koncepcie integrácie a prepojenia, najmä pokiaľ ide o skutočnú symboliku 
a z hľadiska otvorenosti a prijímania. Čím sa budúca budova začlení do svojho mestského, 
prírodného a sociálneho prostredia a ako obnoví prepojenia s ním? V akom okruhu bude 
prebiehať interakcia? Ako sa v rámci prístupu k exteriéru premietnu 3 zložky vízie? V čom 
presahuje projekt čisto urbanistický rámec a v čom spočívajú jeho prínosy? (rozsah najviac 8 
strán textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač) 

A3. Opis architektonickej a environmentálnej koncepcie 
 A.3.1 Vysvetlenie symboliky budovy a jej vnútorných priestorov (rozsah najviac 2 strany textu 

a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač) 

 A.3.2 Celkové odôvodnenie výberu architektonických prvkov s poukázaním na architektonické 
vlastnosti budovy a vnútorných priestorov. Ktoré sú prioritné zložky architektonickej 
koncepcie? (rozsah najviac 8 strán textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač) 

 A.3.3 Opis bioklimatického prístupu k exteriéru a interiéru budovy (rozsah najviac 8 strán textu 
a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač); 

 A.3.4 Opis rokovacej sály, ktorý tvoria prevažne virtuálne pohľady navrhovanej rokovacej sály 
(pohľady podľa „bieleho modelu“19 v odtieňoch sivej), s pozdĺžnym rezom a plánom 
po jednotlivých podlažiach. Tieto dokumenty musia ostať čitateľné aj v požadovanom formáte. 
Text bude obsahovať vysvetlenie konceptu (rozsah najviac 6 strán textu a ilustrácií, formát A3, 
jednostranná tlač); 

 A.3.5 Opis jedinečnej skúsenosti návštevníkov: Prečo by mal náhodný chodec, turista, študent, 
občan so záujmom o život v Európskom parlamente alebo ktokoľvek iný chcieť vidieť alebo 
navštíviť budovu, vrátiť sa do nej alebo odporučiť jej návštevu? (rozsah najviac 6 strán textu 
a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač). 

A4. Opis plnenia cieľov priestorovej funkčnosti 
 A.4.1 Odôvodnenie návrhu funkčnosti, v ktorom uchádzač poukáže na priority koncepcie 

z hľadiska funkčnosti s vysvetlením, ako riešenie zodpovedá potrebám programu obnovy 
budovy Paul-Henri Spaak a jej budúcich požívateľov (rozsah najviac 8 strán textu a ilustrácií, 
formát A4, jednostranná tlač); 

 A.4.2 Diagram pohybu poslancov EP, návštevníkov, protokolu, médií a logistiky v interiéri 
vyjadrený vo farebných kódoch podľa funkcií (pozri prílohu 4). (Rozsah diagramov najviac 5 
strán, formát A3, jednostranná tlač, grafika); 

 A.4.3 Opis flexibility budovy z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Ako sa môžu priestory 
prispôsobiť rôznym činnostiam? Ako sa môže budova vyvíjať v čase? Čo uľahčí tieto úpravy? 
(rozsah najviac 6 strán textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač). 

 

A5. Opis technickej koncepcie 
 A.5.1 Environmentálna koncepcia: opis environmentálneho prístupu, spôsobu jeho integrácie 

do architektúry, dosiahnutého potenciálu alebo možného potenciálu vzhľadom na ciele charty 
vzornej ochrany životného prostredia (príloha 1). (rozsah najviac 6 strán textu a ilustrácií, 
formát A4, jednostranná tlač). 

 A.5.2 Opis hlavných navrhovaných technických riešení stavby budovy (rozsah najviac 2 strany 
textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač); 

 A.5.3 Koncepcia Dizajn pre všetkých: opis riešenia dostupnosti pre osoby so zníženou 
mobilitou, a to v okolí areálu až po vstup do budovy, ako aj v rámci budovy (rozsah najviac 3 
strany textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná tlač) 

                                                           
19 Pripomíname, že v rámci súťaže sa neurčujú materiály na konečnú úpravu. 
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 A.5.4 Opis riešenia bezpečnostných aspektov podľa informácií, ktoré budú poskytnuté v rámci 
výzvy na predkladanie ponúk (rozsah najviac 3 strany textu a ilustrácií, formát A4, jednostranná 
tlač) 

A6. Prehľad plôch a ich pomerov - tabuľka 
 A.6.1 Tabuľka plôch jednotlivých priestorov a ďalšie kvantitatívne údaje s kódmi funkcií podľa 

formulára, ktorý bude poskytnutý spolu s výzvou na predkladanie ponúk; 

 A.6.2 Tabuľka plôch obvodového plášťa budovy a ich typov podľa formulára, ktorý bude 
poskytnutý v rámci výzvy na predkladanie ponúk; 

 

 Dokument označený ako Dokument B: Výkresy a iné grafické dokumenty 

Dokumenty, ktoré sú súčasťou dokumentu B, musia spĺňať tieto požiadavky: 
 Dokument B tvoria grafické dokumenty, ktoré musia byť predložené v pôvodnom formáte DIN 

A1, správne poskladané do formátu A4 a uložené do samostatných plastových obálok spolu 
s kópiou zmenšenou na formát A3, ktorý nie je zložený.  

 V grafických dokumentoch sa nenachádza text, môžu však obsahovať alfanumerické odkazy 
a legendu. Legenda je uvedená na A3. Digitálny formát: Word alebo Excel 

 Digitálny formát výkresov: .dwg vytvorený v programe AUTOCAD alebo inom kompatibilnom 
programe. Výkresy budú vyhotovené v mierke: jednotka výkresu = 1 cm. 

 Ak sa pri príprave výkresov použijú modely BIM20, budú v takom formáte, aby bolo možné 
model otvoriť v štandardnom prehliadači.  

 

 

 

Mierka Minimálny 
počet 
dokumentov 

Maximálny 
počet 
dokumentov 

Formát DIN 

1. Mapka lokality v európskej štvrti 
a celkový pohľad na budovu 
s prístupovými bodmi a príjazdovými 
trasami, rezy reliéfu pozemku na osi 
Rue du Luxembourg a na osi Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Aspoň 4 urbanistické pohľady 
z dostatočnej vzdialenosti, ktoré budú 
určené vo výzve na predkladanie ponúk 

 4 10 A4 

3. Plány všetkých nadzemných 
a podzemných podlaží 
architektonického projektu s 
vymedzením, popisom a farebným 
rozlíšením rôznych typov priestorov 
podľa programu 

1/500   určí 
architekt 

4. Minimálne 2 rezy s uvedením 
podlahových výšok 

1/500 2 6 určí 
architekt 

5. Nárysy fasád budovy 1/500 4 6 určí 
architekt 

6. Aspoň 4 pohľady zblízka na exteriér 
budovy, znázorňujúce jej začlenenie 
do okolitého prostredia, vo forme 

 4 8 A3 

                                                           
20 Najmä: jednotlivé prvky modelu budovy, obvodového plášťa, funkcií, celkových a detailných objemov, ktoré sú základom tabuliek s 
prehľadom plôch a perspektív a ktoré boli použité ako základ virtuálnych zobrazení. 
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„pracovného architektonického 
modelu“ (bez ďalších špecifikácií) 

7. Minimálne 4 pohľady na hlavné 
priestory projektu vo forme 
„pracovného architektonického 
modelu“ (bez ďalších špecifikácií), ku 
ktorým patrí: rokovacia sála, nádvorie a 
priestory tvoriace štruktúru projektu  

 4 8 A4 

8. Diagramy pohybu návštevníkov, 
poslancov, protokolu a logistiky.  

 1 2 A0 

9. Koncepcia Dizajn pre všetkých 
vysvetlená formou diagramu 
(prístupné zóny odlíšiť farebne) 

 1 2 A1 

10. Pohľady na budovu vo forme 
pracovného modelu 

 3 10 A3 

 
 

 ÚPRAVA DOKUMENTÁCIE 
NÁVRHU 

Dokumentácia návrhu pozostáva zo sprievodného listu na papieri, ku ktorému sa pripojí: 

 zapečatená obálka so záväzkom k účasti; 
 

 jeden alebo niekoľko zoraďovačov so štítkom označeným „Classeur A/[identifikačný kód]“, ktoré 
obsahujú: 

o kontrolný zoznam; 
o dokumenty, ktoré tvoria dokument A; 
o jeden alebo niekoľko nosičov CD-ROM s označením „Document A – [identifikačný kód] – 

Original“ (priamo na nosiči CD-ROM), ktoré obsahujú dokumenty tvoriace dokument 
A v digitálnom formáte;  

o jeden alebo niekoľko nosičov CD-ROM s označením „Document A – [identifikačný kód] – 
Copie“ priamo na nosiči s dokumentmi, ktoré sú súčasťou dokumentu A v digitálnom 
formáte.  

Ak sa použije viac zoraďovačov, očíslujú sa od 1 po x a každý z nich sa opatrí štítkom s označením 
„classeur A – [identifikačný kód] – č. x“. 
Použité štítky musia byť bielej farby, s rozmermi 192 mm × 39 mm a byť nalepené na chrbte 
zoraďovačov. 
Pri tlači štítkov sa použije písmo Arial, normálne, veľkosť 12, čierne. 
Ak sa použije viac nosičov CD-ROM, tieto sa očíslujú od 1 po x a označia buď „Document A – 
[identifikačný kód] – Original – Disque x“, alebo „Document A – [identifikačný kód] – Copie– 
Disque x“, priamo na CD-ROM. 
 

 Jeden alebo viac zoraďovačov so štítkom s označením „zoraďovač B“, ktoré obsahujú: 
o dokumenty, ktoré tvoria dokument B a na ktorých je štítok s označením „classeur 

B/[identifikačný kód]“; 
o jeden alebo viac nosičov CD-ROM s označením „Document B – [identifikačný kód] – 

Original“ priamo na nosiči s dokumentmi, ktoré sú súčasťou dokumentu B v digitálnom 
formáte; 

o jeden alebo viac nosičov CD-ROM s označením „Document B – [identifikačný kód] – Copie“ 
priamo na nosiči s dokumentmi, ktoré sú súčasťou dokumentu B v digitálnom formáte; 
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Ak sa použije viac zoraďovačov, očíslujú sa od 1 po x a každý z nich sa označí štítkom s označením 
„classeur B – [identifikačný kód] – č. x“. 
Použité štítky musia byť bielej farby, s rozmermi 192 mm × 39 mm a byť nalepené na chrbte 
zoraďovačov. 
Pri tlači štítkov sa použije písmo Arial, normálne, veľkosť 12, čierne. 
Ak sa použije viac nosičov CD-ROM, očíslujú sa od 1 po x a označia buď „Document B – 
[identifikačný kód] – Original – Disque x“, alebo „Document B – [identifikačný kód] – Copie– 
Disque x“ priamo na CD-ROM. 
 

 6 prezentačných panelov. 

 
 

KAPITOLA 5. LEHOTY A 
SPÔSOBY PREDKLADANIA 
DOKUMENTÁCIE NÁVRHU 

 LEHOTY PREDKLADANIA 
DOKUMENTÁCIE NÁVRHU 

Dátum a čas odoslania alebo odovzdania (pozri článok IV.5.2) dokumentácie návrhu bude určený v liste 
s výzvou na predkladanie ponúk. Dokumentácia návrhu odoslaná alebo predložená po tomto dátume 
a čase bude automaticky zamietnutá. 
 
 

 SPÔSOBY PODÁVANIA 
DOKUMENTÁCIE NÁVRHU 

Na zachovanie dôvernosti a neporušenosti musí byť dokumentácia návrhu zaslaná v dvojitej obálke.  
Obidve obálky musia byť zalepené.  
Účastníkov súťaže žiadame, aby použili štítky doručené spolu s listom výzvy na predkladanie ponúk. 
Štítky musia byť vytlačené a nalepené na obálkach, aby sa uľahčilo odovzdanie projektovej 
dokumentácie príslušnému útvaru Európskeho parlamentu. 
Podľa veľkosti sa pod pojmom „obálka“ v širšom zmysle rozumie balík, kartón, škatuľa a pod.; pričom 
rozmery obálky by mali čo najviac zodpovedať rozmerom jej obsahu. 
Účastníkov súťaže žiadame, aby pri odosielaní dokumentácie návrhu v každom prípade a bez ohľadu 
na použitý obal dbali na kvalitu obálok alebo balenia, aby sa predišlo ich roztrhnutiu, následkom čoho 
by nebola zaručená dôvernosť a neporušenosť ich obsahu. 
Ak sa použijú samolepiace obálky, musia byť uzatvorené lepiacou páskou, cez ktorú sa odosielateľ 
podpíše. Za podpis odosielateľa sa považuje jeho vlastnoručný podpis alebo pečiatka jeho podniku. 
Každá dokumentácia návrhu, ktorej obsah neostal až do otvorenia spisov s projektovou 
dokumentáciou utajený, sa zamietne. 
Na vonkajšej obálke musí byť uvedený identifikačný kód, ktorý si zvolil účastník súťaže. 
 
Účastník súťaže si môže zvoliť, akým spôsobom dokumentáciu návrhu doručí: 

 kuriérskou službou, pričom rozhoduje dátum na potvrdení o doručení, ktoré vydala táto služba, 
na adresu uvedenú na poskytnutých štítkoch, 

 odovzdaním na oddelení úradnej pošty (Service du Courrier officiel) osobne alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu, a to najneskôr v stanovený deň a hodinu uzávierky. Pri 
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odovzdaní dokumentácie návrhu oddelenie úradnej pošty Európskeho parlamentu vystaví 
datovanú a podpísanú potvrdenku vo dvoch vyhotoveniach. Rozhodujúci je dátum a čas 
uvedený na tejto potvrdenke. Úradné hodiny oddelenia úradnej pošty Európskeho 
parlamentu, na ktorom sa odovzdáva dokumentácia návrhov: 

otvorené v pondelok – štvrtok o 9 – 12 h a 14 – 17 h, 
a v piatok o 9 – 12 h. 

zatvorené v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja Európskeho parlamentu. 
Európsky parlament nemôže zaručiť prijatie dokumentácie návrhu doručenej akýmkoľvek 
spôsobom mimo uvedených úradných hodín oddelenia úradnej pošty. 
Európsky parlament nezodpovedá za to, ak uchádzačom nie sú oznámené zmeny úradných 
hodín oddelenia úradnej pošty, ktoré nastanú po odoslaní dokumentov v rámci výzvy na 
predkladanie ponúk. Pred osobným doručením dokumentácie návrhu sa účastníci súťaže 
musia informovať o platnosti uvedených úradných hodín. 
 

KAPITOLA 6. OZNÁMENIE 
VÝSLEDKOV 

Európsky parlament bude elektronickou poštou informovať súčasne a jednotlivo každého účastníka 
súťaže o ďalších krokov v súvislosti jeho návrhom. 
V oznámeniach o výsledkoch, ktoré sa majú poskytnúť neúspešným účastníkom súťaže sa uvedú možné 
prostriedky nápravy. 
Oznámenie úspešnému uchádzačovi o výsledku nie je záväzkom Európskeho parlamentu voči tomuto 
uchádzačovi, a to ani v súvislosti s výberom jeho projektu na realizáciu, ani v súvislosti s povinnosťou 
Parlamentu poveriť ho zadaním v budúcnosti. 
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ČASŤ V. ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA 

KAPITOLA 1.  VÝBER 
PREDSEDNÍCTVA 

Víťazný projekt a najlepší projekt využívajúci iný postup, renováciu alebo demoláciu/rekonštrukciu, sa 
predložia Predsedníctvu Európskeho parlamentu, ktoré je politickým orgánom zodpovedným za 
riadenie administratívnych, organizačných a finančných záležitostí týkajúcich sa fungovania tejto 
inštitúcie. 
Prezentácia bude vychádzať zo správy poroty, predností, výhod a nevýhod predloženého projektu, 
resp. projektov. Táto prezentácia bude obsahovať závery nezávislého hodnotenia nákladov dvoch 
vybraných projektov stanovených na spoločnom základe, ktorý sa oznámi spolu s výzvou 
na predkladanie ponúk. Svojou účasťou na súťaži akceptujú jej účastníci výsledky tohto hodnotenia. 
Na základe toho si môže Predsedníctvo slobodne vybrať projekt, ktorý sa neskôr rozpracuje. 
Po absolvovaní tohto kroku sa otvoria všetky obálky s identifikačnými kódmi návrhov, aby bolo možné 
identifikovať autorov každého návrhu. 
Odmena za prevod práv na rozmnožovanie vyobrazení a pohľadov obnovenej budovy a ich 
sprístupnenie verejnosti, ako sa vymedzuje v poslednom odseku článku II.1.7, ako aj oslobodenie od 
povinnosti ustanovené v uvedenom pododseku sa vyplatí po skončení konania podľa článku 11 ods. 1 
písm. b) prílohy k nariadeniu o rozpočtových pravidlách jej vyplatením účastníkovi súťaže, ktorý 
predložil projekt vybraný na realizáciu vo výške 100 000 EUR bez DPH, po predložení faktúry za „úplné 
a konečné vyrovnanie“. 
 

KAPITOLA 2. ASISTENČNÁ  
ČINNOSŤ  

 VŠEOBECNE O ÚLOHE  

Európsky parlament si vyhradzuje právo bez akejkoľvek ďalšej povinnosti začať rokovacie konanie 
s víťazným uchádzačom súťaže s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom 
bude vypracovanie koncepcie v rámci konania na výber projektanta a zhotoviteľa diela a jeho 
rozpracovanie. 
Ak sa Európsky parlament rozhodne uvedené konanie začať, uplatní ustanovenia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a najmä článku 11 ods. 1 písm. d) prílohy 1 k uvedenému 
nariadeniu. 
Európsky parlament si pri uplatňovaní ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, a najmä článku 11 ods. 1 písm. d) prílohy 1 k uvedenému nariadeniu, ponecháva právo 
začať rokovacie konanie s autorom iného projektu predloženého Predsedníctvu. 
 

 ÚLOHA 

S výhradou uzatvorenia zmluvy bude úloha bude opísaná v návrhu zmluvy a v osobitných technických 
špecifikáciách pre túto úlohu. Tieto budú poskytnuté na začiatku rokovacieho konania. 
Okrem iného má tieto fázy: 

 asistencia počas prípravy a konania súťažného dialógu, 

 asistencia pred požiadaním o povolenia, 
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 asistencia pri podávaní žiadostí o povolenia, 

 asistencia pri riešení zmien. 

V prípade uzatvorenia zmluvy bude súčasťou úlohy výlučne pomoc Európskemu parlamentu počas 
prípravy a konania súťažného dialógu, zatiaľ čo poskytovanie iných služieb nie je povinné. 
 

 SÚŤAŽNÝ DIALÓG  

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nasledujúceho odseku, autor (autori) projektu, ktorý Európsky 
parlament vyberie na realizáciu, sa v žiadnom prípade nesmie (nesmú) zúčastniť na súťažnom dialógu, 
ktorý si Európsky parlament vyhradzuje právo začať po skončení súťaže, ani nadviazať akýkoľvek 
kontakt s účastníkmi uvedeného postupu súťažného dialógu alebo s ním súhlasiť. 
V prípade podpísania zmluvy medzi Európskym parlamentom a autorom, príp. autormi projektu, ktorý 
Európsky parlament vyberie na realizáciu, sa v tejto zmluve ustanovia výnimky z tohto všeobecného 
pravidla, ako aj pravidlá ich uplatňovania.  
 
 
 

KAPITOLA 3.  VEREJNÁ 
VÝSTAVA NÁVRHOV 

Po ukončení súťaže návrhov resp. rokovacieho konania s víťazným účastníkom súťaže, ak by bol použitý 
tento postup, Parlament usporiada verejnú výstavu všetkých návrhov účastníkov súťaže, ktoré boli 
vyhlásené za prijateľné.  
Na vernisáž tejto verejnej výstavy budú pozvaní všetci účastníci súťaže. 
Po ukončení výstavy návrhov si môžu účastníci súťaže, ktorí neuspeli, do 30 kalendárnych dní odniesť 
svoje návrhy v dohodnutom termíne.  
Žiadosti možno posielať elektronicky na túto e-mailovú adresu: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

ČASŤ VI. ZOZNAM PRÍLOH 
Príloha 1: Charta vzornej ochrany životného prostredia  
Príloha 2: Prehľad funkcií 
Príloha 3: Predbežný harmonogram 
Príloha 4:  Miesto, poloha a pohľady súčasnej budovy 
Príloha 5: Technické disciplíny 
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