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DEL I.  GLAVNE USMERITVE NATEČAJA 
 

POGLAVJE 1. PREDMET NATEČAJA  
V skladu z določbami Uredbe (ES, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 
2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1, in določbami Priloge 1 k Uredbi 
se je Parlament odločil, da razpiše arhitekturni natečaj za podrobni osnutek načrta za prenovo stavbe 
Paul-Henri Spaak v Bruslju. 
Evropski parlament: 
Od leta 1979 je Evropski parlament institucija, ki zagotavlja demokratično zastopanost vseh državljanov 
Evropske unije. 
Njegovih 751 poslancev, ki so izvoljeni na neposrednih splošnih volitvah v 28 državah Evropske unije, 
izvaja zakonodajno in proračunsko oblast v skladu z mandatom, ki so jim ga zaupali volivci. 
Stavba Paul-Henri SPAAK je osrednja stavba Evropskega parlamenta v Bruslju. V njej je velika sejna 
dvorana, v kateri potekajo plenarna zasedanja, ter prostori za seje parlamentarnih odborov, 
organizacijo tiskovnih konferenc in sprejem obiskovalcev. 
 

POGLAVJE 2. VIZIJA 
Evropski parlament je eden od osrednjih simbolov evropske demokracije, njeno središče in steber 
nedavne zgodovine naše celine. Njegova nepremičninska dediščina ni pomembna le za evropskega 
zakonodajalca, ampak tudi za državljane, saj gosti pomembne javne prostore, namenjene dialogu in 
izvajanju evropske demokracije in njenih vrednot, je osrednji prostor za proslave in spominske 
svečanosti, ko se obeležuje skupna demokratična dediščina. Nepremičninsko dediščino je treba 
ohraniti in jo razvijati, saj je pomemben simbol naše nedavne zgodovine. 

 
Evropski projekt je doživel številne širitve in trenutno ima 28 držav članic. V Evropski parlament so 
neposredno izvoljeni poslanci, ki zastopajo več kot 500 milijonov evropskih državljanov. V tem 
zgodovinskem procesu se je institucija širila in prilagajala svoje prostore, da bi odražala vse 
pomembnejšo vlogo Parlamenta kot polnopravnega sozakonodajalca in evropskim poslancem 
zagotavljala najboljše delovne pogoje. Zaradi vse večjih pooblastil je moral Parlament okrepiti svoje 
vezi z državljani in jim omogočiti boljše razumevanje evropskega projekta. 
 

 Parlament poslancev JE Parlament državljanov:  

je odprt za državljane, se z njimi povezuje in jim omogoča, da doživijo edinstvene trenutke. 
Odnos z državljani se spreminja: sprva so mimoidoči, nato postanejo obiskovalci, udeleženci in 
sozakonodajalci. Če se državljani sprejmejo v vsej njihovi raznolikosti in z njihovimi vrednotami, 
jih to spodbuja, da se počutijo del evropskega projekta.  

 Evropski parlament želi dati zgled tudi s svojim okoljskim pristopom:  

bodoča stavba bo povezana v svojim mestnim, naravnim in socialnim okoljem.  
Ustrezala bo trajnostnim merilom z vidika uporabnosti, vzdrževanja, prožnosti in 
prilagodljivosti. Pri prožnosti se bodo upoštevali prostor, čas in tehnike. 
Pri izgradnji in nadaljnjem razvoju stavbe bo treba uporabiti najboljše prakse s področja 
trajnosti in vzdržnosti, v ravnovesju med preprostostjo in dobro premišljeno tehnologijo 
(predvsem bioklimatizacija in krožno gospodarstvo). 
Cilj projekta prenove je pozitiven vpliv na okolje. Evropski parlament je svoje okoljske ambicije 
predstavil v obliki Listine okoljske zglednosti v Prilogi 1. 

                                                           
1 V tem dokumentu imenovana tudi „finančna uredba“. 
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POGLAVJE 3. NAMEN 
Na natečaju bosta izbrana dva osnutka (za več podrobnosti glej tudi poglavje 1 dela V), ki bosta 
predložena predsedstvu Evropskega parlamenta. Predsedstvo bo izbralo en osnutek, ki ga bo nato 
podrobno razvil strokovnjak za oblikovanje in izgradnjo, neodvisno od avtorja osnutka. 
Glavni namen natečaja je z osnutkom določiti:  

 zunanjo velikost in obseg velikih notranjih prostorov, 

 razmerja, zlasti povezanost z okoljem, razmerje med notranjostjo in zunanjostjo glede na 
proračun, razmerje med različnimi namembnostmi, odnose med različnimi uporabniki in 
stavbo, 

 zunanje in notranje okolje glede na te elemente, 

 potencial za razvoj ambicij Evropskega parlamenta z arhitekturno in tehnično zasnovo, ki bo 
nastala v okviru oblikovanja in izgradnje. 

Osnutki bodo ocenjeni na tej osnovi. Če pa bodo v njih navedeni tudi materiali, teksture ali barve, bodo 
to le okvirne informacije. Če bi razvojni projekt vseboval te informacije, bi se le-te posredovale 
strokovnjaku za oblikovanje in izgradnjo, ki bi ocenil možnost njihovega upoštevanja glede na ambicije 
in cilje Evropskega parlamenta. 
Evropski parlament bo jamčil osnutek v odnosu do strokovnjaka za oblikovanje in izgradnjo, zato 
namerava avtorja izbranega osnutka pozvati, naj mu pomaga v razvojnih fazah projekta. 
Evropski parlament si za vsak primer pridržuje pravico, da projekt izvede ali ne in da zagotovi ali ne 
zagotovi dodatne pomoči. 
 

POGLAVJE 4. OZADJE 
Stavba Paul-Henrija Spaaka je del območja, ki meri približno 665 000 m² in kjer se nahaja približno 
deset stavb. Bruto tlorisna površina sedanje stavbe je približno 84 000 m²(2) in se lahko poveča v skladu 
s sedanjimi urbanističnimi načrti. V njej je velika sejna dvorana Evropskega parlamenta v Bruslju, kjer 
se sestaja 751 poslancev iz vseh držav Evropske unije.  
Evropski parlament kot večkulturna in večjezična skupščina, v kateri se uporablja kar 24 jezikov, uteleša 
evropski moto: „Združena v raznolikosti”! 
Stavba je na stičišču dveh urbanističnih območij, ki se razlikujeta po obliki in namembnosti, ob velikem 
bruseljskem parku (Park Leopold), kjer je sedež različnih kulturnih in znanstvenih ustanov. 
  
 
 

POGLAVJE 5. NAMEMBNOST 
V bodoči stavbi bo mesto za: 

 veliko sejno dvorano, ki bo morala sprejeti vse evropske poslance in obiskovalce, 

 sobe za seje parlamentarnih odborov in prostore za trialog3, 

 prostor za sprejem in seznanjanje državljanov ter srečanja z njimi, 

 protokolarne prostore, 

 prostore za medije, 

 prostore za kulturne dejavnosti, 

                                                           
2 Uporabna površina: približno 39 000 m². 

3 Tristranska srečanja ali trialogi so seje za zakonodajno usklajevanje med predstavniki Komisije, Sveta in Parlamenta. 
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 prostore za druženje, 

 dodatne prostore za vse dejavnosti Evropskega parlamenta (povzetek v Prilogi 2). 

Da bi se lahko predložili različni projekti, so nekatere funkcije globalnega programa predstavljene kot 
fakultativne, druge pa so predstavljene z najmanjšo zmogljivostjo in z idealno zmogljivostjo. Ti elementi 
se najdejo v zgoraj navedeni prilogi. 
Organizacija namembnosti bi morala omogočiti preprosto uporabo, nevsiljivo umeščenost v okolje s 
čim manj oznakami ter z jasno označenimi potmi, predvsem za uporabnike, protokol, medije, 
obiskovalce in logistiko.  
Poleg tega bodo morali imeti obiskovalci možnost hoditi po poti, ki jim bo zagotovila edinstveno 
izkušnjo. 
Kratkoročno bi morala fleksibilnost stavbe omogočiti raznovrstno uporabo prostorov, dolgoročno pa 
enostavno spreminjanje njihove namembnosti. 
  

POGLAVJE 6. PRENOVA 
Čeprav se v soseski, v kateri so evropske institucije, izvajajo številna rušenja in rekonstrukcije, je treba 
zaradi okoljskega pristopa, ki temelji na analizi življenjskega cikla in na ambicijah regije Bruselj 
Prestolnica v zvezi z razvijanjem krožnega gospodarstva, to operacijo z enakim interesom zasnovati kot 
prenovo in ne kot rekonstrukcijo.  
 
V vsakem primeru pa je zaradi splošnega stanja stavbe potrebna temeljita prenova. 
Pojem prenove daje možnost obema gradbenima postopkoma4. 
 
 

  

                                                           
4 Glej tudi člen IV.3.1.  
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DEL II. POSTOPEK 

POGLAVJE 1. SPLOŠNO  

I I .1.1  KRATEK OPIS 
POSTOPKA 

Pri tem postopku gre za natečaj v dveh fazah, in sicer: 

 faza izbire kandidatov 

 in faza dejanskega natečaja osnutkov. 

V prvi fazi bo Evropski parlament zbiral predložene kandidature in izbral kandidate na podlagi 
objektivnih meril, ki bodo zlasti omogočila oceno ekonomske zmožnosti in strokovne usposobljenosti 
kandidatov glede na namen natečaja. 
Na koncu te faze bodo uspešni kandidati, v nadaljevanju imenovani „izbrani kandidati“, povabljeni k 
sodelovanju v fazi dejanskega natečaja osnutkov, v kateri bodo morali predložiti svoje osnutke, ki bodo 
predstavljeni komisiji, zadolženi za ocenjevanje, razvrščanje in izbiro zmagovalca. 
Več informacij o natančnem poteku posamezne faze je na voljo v nadaljevanju tega pravilnika. 
 

I I .1.2.  POGOJI ZA 
SODELOVANJE 

Ne glede na določbe iz poglavja 2 dela II tega pravilnika je sodelovanje na tem natečaju pod enakimi 
pogoji odprto za vse fizične ali pravne osebe in javne subjekte: 

 ene od držav članic Evropske unije, 

 tretje države, ki ima z Evropsko unijo poseben sporazum na področju javnih naročil, 

 ali tretje države, ki je ratificirala večstranski sporazum WTO o vladnih naročilih. 

Pomembno obvestilo za britanske kandidate: 
 
Gospodarski subjekti s sedežem v Združenem kraljestvu se lahko prijavijo na natečaj in predložijo 
osnutek, če so izbrani. 
 
Če bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, bi za gospodarske subjekte s sedežem v 
Združenem kraljestvu od uradnega datuma izstopa veljala pravila o dostopu do javnih naročil in 
natečajev, ki veljajo za gospodarske subjekte s sedežem v tretji državi, razen če se Združeno kraljestvo 
in Evropska unija v pogajanjih, ki potekajo, dogovorita drugače. 
 
Če pravica do sodelovanja ne bi bila predvidena v pravnih določbah, ki so rezultat pogajanj in se 
uporabljajo po izstopu, bi moral Evropski parlament udeležence s sedežem v Združenem kraljestvu 
izključiti iz postopka. Do izključitve lahko pride v vsaki fazi postopka pred odločitvijo o zmagovalcu. 
 

I I .1.3.  SKUPINE 
GOSPODARSKIH SUBJEKTOV   

Na tem natečaju lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov. 
Evropski parlament lahko sprejme različne pravne oblike združenj, pod pogojem, da v vsakem primeru 
Evropskemu parlamentu zagotavljajo solidarno odgovornost članov skupine. 
Če kandidaturo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti pravni zastopnik skupine obvezno 
arhitekt. 
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V skladu s členom 6 belgijskega zakona z dne 20. februarja 1939, ki določa, da je „opravljanje poklica 
arhitekta nezdružljivo s podjetništvom na področju javnih ali zasebnih del“, bodo izvajalci javnih del, ki 
so del skupine, ki je sodelovala na tem natečaju, izključeni iz sodelovanja v vseh postopkih javnih 
naročil v zvezi s projektom prenove stavbe PHS v Bruslju. 
 

I I .1.4.  PLAČILO   

Vsak izbrani kandidat, ki bo sodeloval v drugi fazi natečaja in ne bo zmagovalec, a bo njegov osnutek 
izpolnjeval kakovostna merila v skladu z določbami pravilnika natečaja, bo prejel plačilo v višini 
50 000 EUR brez DDV v zameno za potrdilo „o dokončni poravnavi vseh zahtevkov“. 
Vsak izbrani kandidat, ki bo predložil osnutka za oba postopka, prenovo in rekonstrukcijo (glej IV.1), in 
bosta njegova osnutka izpolnjevala kakovostna merila v skladu z določbami pravilnika natečaja, bo 
prejel plačilo v višini 75 000 EUR brez DDV v zameno za potrdilo „o dokončni poravnavi vseh 
zahtevkov“. 
Tudi zmagovalec natečaja bo prejel znesek v višini 150 000 EUR brez DDV v zameno za potrdilo „o 
dokončni poravnavi vseh zahtevkov“. 
Zgornji navedeni zneski ne morejo biti kumulativni. 
 

I I .1.5.  POSLEDICE 
SODELOVANJA NA NATEČAJU   

Sodelovanje na tem natečaju pomeni, da kandidat sprejema pogoje, določene v naslednjih 
dokumentih: 

 objava natečaja, 

 ta pravilnik in njegove priloge. 

Stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja na tem natečaju, so v breme kandidatov in ne bodo povrnjeni. 
 
Obravnava kandidatur pomeni vnos in obdelavo osebnih podatkov (npr. ime, naslov, življenjepis).  
Z njimi se bo ravnalo v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (glej 
tudi II.1.9.) 
 
S sodelovanjem na natečaju kandidati sprejmejo nase odgovornost v primeru pritožbe, ki se nanaša na 
dejavnosti v okviru natečaja. Izbrani kandidati sprejmejo obveznosti iz določb člena 129 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije. 

I I .1.6.  ZAUPNOST 

Izbrani kandidati se obvežejo, da ne bodo razkrili nobenih informacij (zlasti upravnih, proračunskih, 
tehničnih, organizacijskih, operativnih itd.) in da ne bodo posredovali nobenih dokumentov, 
pridobljenih med natečajem, saj se vse informacije in dokumenti štejejo za zaupne. 
Posledica kakršne koli kršitve navedenih pravil o zaupnosti je lahko takojšnja izključitev kandidature 
storilca kaznivega dejanja v kateri koli fazi postopka. 
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I I .1.7.  AVTORSKE PRAVICE  

Izbrani kandidati bodo morali Evropskemu parlamentu potrditi: 
i) identiteto ustvarjalcev, ki so s svojimi ustvarjalnimi izbirami prispevali k predloženim osnutkom, 
maketam, načrtom in projektom; 
ii) da so ti ustvarjalci, ki so jih izbrani kandidati ustrezno obvestili o pogojih natečaja, zakonito in v pisni 
obliki prenesli svoje ekonomske avtorske pravice na izbranega kandidata in se v mejah, določenih v 
pravilniku natečaja, odpovedali moralnim pravicam za te osnutke in projekte. 
 
V zvezi s tem se sestavi častna izjava, ki jo podpiše zakoniti zastopnik izbranih kandidatov in se skupaj 
z osnutkom doda aktu o prevzemu obveznosti. S to izjavo izbrani kandidat prevzema odgovornost za 
pridobitev ekonomskih pravic ustvarjalnih sodelavcev in za omejeno odpoved njihovim moralnim 
pravicam. 
 
Dokumenti, osnutki, makete, tudi v izvirni obliki, načrti in drugo podporno gradivo, predloženo v okviru 
natečaja, ostanejo v lasti Evropskega parlamenta. 
 
Izbrani kandidati se obvežejo, da bodo v skladu s pogoji iz tega člena Evropskemu parlamentu prepustili 
pravico uporabe osnutkov, maket, načrtov in drugih izdelkov, predloženih v okviru tega natečaja. 
Prenesene pravice do uporabe se bodo uveljavljale v okviru obveščanja in komuniciranja v zvezi z 
natečajem in morebitno izvedbo projekta. Ta prenos se odobri za uporabo na ozemlju Evropske unije, 
v primeru reprodukcije in komunikacije prek interneta ali drugih komunikacijskih sredstev 
mednarodnega značaja pa po vsem svetu. Pravice uporabe vključujejo zlasti: 

a. pravice do reprodukcije in objave, ne glede na obliko in na katerem koli nosilcu podatkov, ki ga 
izbere Evropski parlament, tudi na papirju in v elektronski obliki;  

b. pravice distribucije kopij, ki prikazujejo izdelke; 
c. pravice do predelave, ne glede na obliko, zlasti za namene obveščanja Evropskega parlamenta 

ali za prenovo ali rekonstrukcijo stavbe PHS; 
d. pravice priobčitve javnosti na kakršen koli način, ne glede na vrsto komunikacije, po žici ali 

brezžično, prek satelita, kabla, interneta in z razstavami. 
Prenos pravic, kot je opredeljen zgoraj, je pogoj za udeležbo v drugi fazi natečaja in plačilo izbranim 
kandidatom, kot je določeno v členu II.1.4 pravilnika natečaja. S plačilom izbranim kandidatom si 
Evropski parlament pridržuje tudi pravico, da v okviru natečaja ponovno uporabi delne rešitve, ki so jih 
predlagali izbrani kandidati. Pravice do uporabe s strani Evropskega parlamenta iz zgornjega četrtega 
pododstavka tega člena ne dajejo pravice do dodatnega plačila ali dodatne odškodnine. 
 
Evropski parlament se zavezuje, da bo podporni material in izdelke, vključene v projekte, uporabil tako, 
da bo v skladu s splošno sprejeto prakso vsakič, ko bo mogoče, navedel imena izbranih kandidatov in 
ustvarjalcev. 
 
Evropski parlament pridobi tudi pravico do prve objave projektov in prve predstavitve osnutkov, 
maket, načrtov in drugega podpornega materiala, ki jih predložijo izbrani kandidati v okviru natečaja. 
Avtorji se odpovejo pravici do odločanja, kdaj, kje in v kakšnih okoliščinah bo prvič predstavljen njihov 
izdelek. 
 
V zameno za plačilo izbranim kandidatom, ki so predložili ustrezni osnutek, Evropski parlament pridobi 
pravico, da izvede ali ne izvede izbrani projekt, ga prilagodi in dopolni v skladu z natančnim 
oblikovanjem in izvajanjem. Avtor izbranega projekta prenese pravico do prilagoditve njegovih 
osnutkov in drugih elementov splošne zasnove in se odpove pravici do celovitosti zoper odločitve, 
sprejete v okviru podrobne faze načrtovanja in dokončne izvedbe projekta prenove stavbe Paul-Henrija 
Spaaka. 
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Z udeležbo na natečaju izbrani kandidati v primeru, da je njihov projekt izbran za izvedbo, dovolijo 
reprodukcijo na kakršnem koli mediju in priobčitev javnosti na kakršen koli način in v kakršni koli obliki 
podobe prenovljene stavbe PHS in njihovega osnutka, ki je delno ali v celoti uporabljen za končno 
izdelavo, ter se odpovejo pravici do sklicevanja na svoje avtorske pravice, da bi temu nasprotovali. To 
pooblastilo se izda v korist Evropskega parlamenta, drugih evropskih institucij in belgijskih zveznih, 
regionalnih in lokalnih organov. Za prenos pravic iz tega pododstavka in predvideni delni odpovedi 
pravicam Evropski parlament plača 100 000 EUR brez DDV v zameno za potrdilo „o dokončni poravnavi 
vseh zahtevkov“. Evropski parlament se zavezuje, da bo v skladu s splošno sprejeto prakso vsakič, ko 
bo mogoče, navedel imena izbranih kandidatov in ustvarjalcev. 
 
  

I I .1.8.  OBJAVA 

Prepove se vsako sklicevanje na ta natečaj, zlasti komercialno oglaševanje, poklicne reference ali 
objava kandidatov, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem Evropskega parlamenta. 
 

I I .1.9.  OSEBNI PODATKI  

Obravnava kandidatur pomeni vnos in obdelavo osebnih podatkov (npr. ime, naslov, življenjepis).  
Evropski parlament, ki je odgovoren za organizacijo natečaja, zagotavlja, da se osebni podatki 
kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Unije in o prostem pretoku takih 
podatkov, zlasti glede njihove zaupnosti in varnosti. 
Osebne podatke bodo obdelovali izključno uradniki, ki jih določi direktorat D – gradbeni projekti 
generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, in izključno v okviru natečaja.  
Kandidati lahko na zahtevo prejmejo obvestilo o svojih osebnih podatkih in popravijo morebitne 
nepravilne ali nepopolne podatke.  
Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se kandidat lahko obrne na direktorat D – 
gradbeni projekti.  
Ker pa podatke sporočijo kandidati sami, se morebitni popravki, zahtevani po izteku roka za predložitev 
kandidatur, ne bodo upoštevali pri ocenjevanju le-teh.  
Kandidat se lahko glede obdelave osebnih podatkov kadar koli obrne na evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov. 
 

I I .1.10.  UPORABA JEZIKOV 

Uporaba jezikov v postopku 
Udeležence opozarjamo na naslednje elemente: 

 Pravilnik natečaja je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije, a sta v primeru dvoma v 
prevod verodostojni le francoska in angleška različica. 

 Ne zahteva se prevod uradnih dokazil, ki jih izdajo nacionalni organi, nacionalne strokovne 
organizacije ali podobni organi, v zvezi z izključitvenimi merili, če so v enem od uradnih jezikov 
Evropske unije. 

 Standardni obrazci, ki se uporabljajo za pripravo dokumentov za kandidaturo, so na voljo samo v 
francoščini in angleščini. 

 Kandidature bodo ocenjene na podlagi francoske ali angleške različice dokumentov, ki jih 
predložijo kandidati, ali po potrebi na podlagi prevodov v angleščino ali francoščino generalnega 
direktorata za prevajanje v Evropskem parlamentu. 
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Kandidati, ki predložijo dokumente v jeziku, ki ni francoščina ali angleščina, se strinjajo, da se ocena 
njihove kandidature opravi na podlagi zgoraj navedenih prevodov, in se odpovejo pritožbi zoper 
prevod ali tolmačenje, za katerega menijo, da je napačen. 

 Referenčni dokumenti za dejanski natečaj osnutkov bodo na voljo samo v francoščini in angleščini. 

 Dokumenti, ki jih izbrani kandidati predložijo za natečaj osnutkov, morajo biti izključno v 
francoščini ali angleščini. 

 Lokalna bruseljska zakonodaja je samo v francoskem in nizozemskem jeziku. 

Zaradi teh dejstev morajo številni člani skupine, ki bodo zadolženi za izvedbo izbranega osnutka, zelo 
dobro poznati francoščino in/ali angleščino.  
 
Uporaba jezikov v primeru sklenitve pogodbe po natečaju 
Če se Evropski parlament odloči skleniti pogodbo z avtorjem izbranega projekta, bosta delovna jezika 
za izvedbo te pogodbe francoščina in angleščina.  
  

I I .1.11.  OKVIRNI ČASOVNI 
RAZPORED NATEČAJA  

Okvirni časovni razpored je priložen v Prilogi 3. 
 

I I .1.12.  POSTOPKOVNA 
DOKUMENTACIJA  

Dokumenti, ki bodo kandidatom omogočili, da oddajo svoje prijave za prvo fazo natečaja, zlasti 
standardni obrazci, so prosto in brezplačno na voljo na spletnem mestu 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Ti dokumenti so na voljo v obliki, ki jo je mogoče urejati, in v obliki, ki tega ne omogoča. 
Dokumenti v obliki, ki jih je mogoče urejati, se posredujejo samo zato, da se olajša priprava 
kandidaturne dokumentacije. 
Kandidati te dokumente izpolnijo le na ustreznih mestih, brez spreminjanja že obstoječega besedila. 
V primeru neskladja med dokumenti v obliki, ki jo je mogoče urejati, in dokumenti v obliki, ki tega ne 
omogoča, so verodostojni le slednji. 
Evropski parlament bo dokumente, ki bodo kandidatom, izbranim ob koncu prve faze, omogočili, da 
predložijo svoje projekte, poslal neposredno in pravočasno. 
 

I I .1.13.  STROŠKI  

Stroški, ki nastanejo pri sodelovanju na tem natečaju, so v breme kandidatov in ne bodo povrnjeni. 
 

  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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POGLAVJE 2. KOMUNIKACIJA MED 
POSTOPKOM  

Stiki med Evropskim parlamentom in kandidati ali med kandidati in izbirno komisijo so v času trajanja 
postopka strogo prepovedani, sicer se izključijo iz postopka. Izjema so spodaj navedeni primeri. 
 

I I .2.1.  MED FAZO IZBORA  

A. Stiki na pobudo kandidatov 
Kandidati, ki želijo pridobiti dodatne informacije o samem postopku ali o dokumentih v zvezi s 
postopkom, morajo svoja vprašanja predložiti pisno pred 11. 12. 2019 na naslednji naslov: 

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

Sklicna navedba postopka: CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
Evropski parlament ne bo odgovarjal na ustna vprašanja, na vprašanja, poslana po izteku roka, ali na 
vprašanja, ki so nepravilno oblikovana ali naslovljena.  
Prejeta vprašanja, skupaj z ustreznimi odgovori, bodo objavljena na spletnem mestu 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm in bodo dostopna vsem kandidatom 
najpozneje do 17. 12. 2019.  
 
B. Stiki na pobudo Evropskega parlamenta 
Če službe Evropskega parlamenta ugotovijo napake, nedoslednosti, opustitve ali druge materialne 
pomanjkljivosti v postopkovni dokumentaciji, lahko Parlament na lastno pobudo o tem obvesti izbrane 
kandidate prek naslednjega spletnega mesta: 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Kandidati se zato pozivajo, naj v fazi izbora redno obiskujejo to spletno mesto. 
 

I I .2.2.  MED FAZO NATEČAJA 
OSNUTKOV 

A. Stiki na pobudo izbranih kandidatov 
Na pisno zahtevo izbranih kandidatov lahko Evropski parlament zagotovi dodatne informacije izključno 
za razlago vrste natečaja, pogojev za sodelovanje in glede drugih dokumentov v zvezi s fazo natečaja 
osnutkov. 
Vprašanja je treba poslati izključno po elektronski pošti na naslov: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Obvezno morajo imeti oznako CONCOURS N° 06D40/2019/M052. 
Rok za predložitev vprašanj bo poslan izbranim kandidatom, ki bodo vabljeni k sodelovanju. 
Ne bodo se upoštevala vprašanja, poslana po izteku roka, ali vprašanja, ki bodo nepravilno oblikovana 
ali naslovljena. 
Vprašanja in odgovori bodo zbrani v dokumentu, ki bo poslan vsem izbranim kandidatom najkasneje 
do datuma, ki bo poslan po elektronski pošti skupaj z vabilom k sodelovanju na natečaju. 
 
B. Stiki na pobudo Evropskega parlamenta 
Če službe Evropskega parlamenta ugotovijo napake, nedoslednosti, opustitve ali druge materialne 
pomanjkljivosti v vabilu k sodelovanju na natečaju, pravilniku natečaja ali drugih dokumentih, 
potrebnih za oddajo osnutkov, lahko Parlament na lastno pobudo o tem istočasno in pod dosledno 
enakimi pogoji obvesti vse izbrane kandidate. Te informacije se posredujejo izključno po elektronski 
pošti. 

 
C. Stiki med neobveznim ogledom kraja 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Med neobveznim ogledom kraja bo izbranim kandidatom dovoljeno postavljati le vprašanja splošnega 
značaja, ki se ne nanašajo na postopkovne in/ali tehnične vidike natečaja. 
Če bodo izbrani kandidati po neobveznem ogledu kraja želeli postaviti podrobnejša vprašanja, bodo to 
lahko storili v skladu z določbami zgornjega odstavka A.  
 
D. Stiki z natečajno komisijo 
Prepovedani so stiki med izbranimi kandidati in člani natečajne komisije, tudi za pojasnitev vrste 
natečaja, določb pravilnika, pogojev za vabilo k udeležbi na natečaju ali glede katerega koli drugega 
postopkovnega dokumenta.  
 
E. Stiki med izbranimi kandidati 
Kakršen koli stik med izbranimi kandidati v zvezi z natečajem, razen med neobveznim ogledom, je 
prepovedan. 
 
 
 

POGLAVJE 3. NATEČAJNA KOMISIJA  

I I .3.1.  SESTAVA NATEČAJNE 
KOMISIJE  

Natečajno komisijo bo sestavljalo 11 rednih: 

 dva podpredsednika Evropskega parlamenta, 

 dva predstavnika regije Bruselj Prestolnica, 

 arhitekt iz uprave Evropskega parlamenta, 

 štiri arhitekti, nevezani na Evropski parlament, 

 urbanist, nevezan na Evropski parlament, 

 strokovnjak za okolje, 

in nadomestna člana. 

I I .3.2.  PREDHODNI PREGLED 
OSNUTKOV 

Preden se projekti predložijo natečajni komisiji, jih preveri sekretariat komisije, ki bo pripravil poročilo 
v zvezi z njihovo skladnostjo s pravilnikom natečaja, z osnovnimi podatki in programom ter z vso drugo 
dokumentacijo, predloženo izbranim kandidatom: 

 z upravnega vidika, predložitev v roku vseh zahtevanih dokumentov in anonimnost; 

 s tehničnega vidika, tehnična ustreznost projekta, kot je opisana v pravilniku natečaja in v njegovih 
prilogah.  

V poročilu sekretariata natečajne komisije bodo navedene tudi napake v risbi, pri prijavi ali izračunu, 
ki bi lahko vplivale na dokumente, ki so jih predložili kandidati. 
Sekretariat natečajne komisije zaupno pregleda osnutke. V poročilu o predhodnem pregledu se ne 
navajajo imena izbranih kandidatov, osnutki pa so označeni le z identifikacijsko kodo iz člena IV.2.3. 
Poročilo o predhodnem pregledu se predloži natečajni komisiji pred začetkom ocenjevanj, za katera je 
zadolžena. 
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I I .3.3.  POTEK DELA 
NATEČAJNE KOMISIJE  

Natečajna komisija upošteva predhodno poročilo, ugotovi, ali so osnutki v skladu z določbami 
pravilnika natečaja, in za vsak osnutek pripravi poročilo o skladnosti. 
Natečajna komisija oceni osnutke na podlagi dokumentov, ki jih je predložil izbrani kandidat, z izjemo 
ovojnice z identifikacijsko kodo osnutka. 
Natečajna komisija izloči iz postopka vse osnutke avtorjev, ki niso upoštevali osnovnih pogojev iz 
pravilnika in programa in drugih elementov natečaja. Prav tako izloči vse projekte, ki so očitni plagiati, 
in tiste, ki so ocenjeni kot neustrezni. V tem primeru avtorji za svoje projekte ne prejmejo nobenega 
plačila. 
Natečajna komisija je sklepčna, ko je pri delu prisotnih sedem članov, od katerih mora biti vsaj ena 
tretjina arhitektov. 
Natečajna komisija bo v skladu z merili iz določb člena IV.3.1. razlikovala med osnutki za prenovo in 
osnutki za rušenje/rekonstrukcijo. 
Natečajna komisija oceni osnutke v skladu z merili iz določb člena IV.3.2.  
Natečajna komisija razvrsti osnutke in izbere zmagovalni projekt.  
Natečajna komisija sprejme končno odločitev o razvrstitvi osnutkov, ki so označeni le z identifikacijsko 
kodo iz člena IV.2.3. Ko člani komisije sprejmejo in podpišejo končno odločitev, jo uradno registrira 
tudi Evropski parlament. 
Natečajna komisija pripravi poročilo, kjer: 

 predloži seznam izbranih kandidatov, ki so navedeni s kodo in razvrščeni po vrstnem redu 
glede na uspešnost, ter opiše uporabljeni postopek; 

 opredeli prednosti in slabosti zmagovalca ter najboljšega projekta, pri katerem je bil 
uporabljen drugi postopek; 

Po koncu te operacije se lahko odprejo vse ovojnice z identifikacijskimi kodami osnutkov, da se lahko 
identificirajo avtorji posameznega osnutka. 
Odločitve natečajne komisije so za naročnika zavezujoče in se nanje ni mogoče pritožiti. 
Ne glede na navedeno, če izbrani kandidat ne predloži akta o prevzemu obveznosti, če ta akt ni 
podpisan ali če vsebuje elemente za zadržke, si Evropski parlament po pregledu in morebitnih 
posvetovanjih pridržuje pravico, da izbranega kandidata izključi. Če gre za zmagovalca, si pridržuje 
pravico, da za zmagovalca imenuje izbranega kandidata, ki je najbolje uvrščen med neizključenimi 
kandidati. 
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DEL III. IZBIRNA FAZA 

POGLAVJE 1  SPLOŠNO  

I I I .1.1.  NAMEN IZBORA  

Namen izbirne faze je izbrati kandidate, ki bodo povabljeni, naj predložijo svoje osnutke v fazi 
dejanskega natečaja za oddajo osnutkov. 
V tej fazi Evropski parlament preveri, ali so izbrani kandidati na eni strani upravičeni do sodelovanja v 
tem natečaju na podlagi veljavnih pravil in glede na namen natečaja, na drugi strani pa, da niso v kateri 
od situacij, navedenih v finančni uredbi (glej spodaj), in nazadnje, ali imajo zadostno ekonomsko 
zmožnost in strokovno usposobljenost za sodelovanje. 
Pod pogojem, da število kandidatur to omogoča, se za sodelovanje v drugi fazi natečaja izbere najmanj 
10 in največ 25 kandidatov. 
 

I I I .1.2.  OPOZORILO 

Kandidature se analizirajo na podlagi dokumentacije.  
Kandidati morajo izpolniti obrazce in posredovati informacije v točno določeni obliki.  
Kandidaturni dokumentaciji je treba priložiti nekatera dokazila,  
druga dokazila pa lahko med postopkom zahteva Evropski parlament. 
Če kandidati zahtevanih dokazil ne predložijo skupaj s kandidaturno dokumentacijo ali če v predpisanih 
rokih ne posredujejo dokazil, ki jih med postopkom zahteva Evropski parlament, ali če posredovana 
dokazila niso v skladu z njihovimi izjavami, se njihova kandidatura lahko zavrne. 
Kandidate opozarjamo, da je treba nekatere dokumente in/ali dokazila obvezno predložiti s 
kandidaturo, sicer se le-ta samodejno zavrne. 
Ti dokumenti in/ali dokazila so podrobneje navedeni v nadaljevanju. 
 

POGLAVJE 2. IZKLJUČITVENA 
MERILA IN MERILA ZA IZBOR 

I I I .2 .1.  IZKLJUČITVENA MERILA  

Za ta postopek velja Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: 
finančna uredba). 
Vsak udeleženec, ki je v eni od situacij iz določb členov 136 in 141 finančne uredbe, je izključen iz 
sodelovanja na natečaju ali ne more biti razglašen za zmagovalca. 
Celotno besedilo členov 136 in 141 finančne uredbe je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije L 193 
z dne 30. julija 2018. Spodaj so navedeni le nekateri izvlečki. 
 
Člen 136 finančne uredbe 
1) Odgovorni odredbodajalec osebo ali subjekt iz člena 135(2)5 izključi iz udeležbe v postopku 

dodeljevanja, ki ga ureja ta uredba, ali iz izbora za izvrševanje sredstev Unije, kadar je ta oseba ali 
subjekt v eni ali v več naslednjih izključitvenih situacijah:  

a) oseba ali subjekt je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, njegova 
sredstva upravlja likvidator ali sodišče, ima dogovor z upniki, so njegove poslovne dejavnosti 

                                                           
5 finančne uredbe 
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začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, 
določenega v pravu Unije ali nacionalnem pravu;  

b) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da oseba ali subjekt 
krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu 
z veljavnim pravom;  

c) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge 
predpise ali etične standarde stroke, ki ji oseba ali subjekt pripada, ali s tem ko je ravnal krivdno 
ter to ravnanje vpliva na njegovo strokovno verodostojnost in je storjeno naklepno ali iz hude 
malomarnosti, kar vključuje zlasti karkoli od naslednjega:  

i) zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo 
zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za upravičenost 
ali pogojev za sodelovanje ali pri izvrševanju pravne obveznosti;  

ii) sklepanje dogovorov z drugimi osebami ali subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;  

iii) kršenje pravic intelektualne lastnine; 

iv) poskus vplivanja na postopek odločanja odgovornega odredbodajalca med postopkom 
dodeljevanja;  

v) poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imela neupravičeno prednost 
v postopku dodeljevanja;  

d) je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je oseba ali subjekt kriv česar koli od naslednjega:  

i) goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta 6 in 
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na 
podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 19957;  

ii) korupcije, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371, ali aktivne korupcije v 
smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali 
uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 
19978, ali ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ9, ali korupcije, kot 
je opredeljena v drugih veljavnih predpisih;  

iii) ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega Sklepa 
Sveta 2008/841/PNZ10; 

iv) pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive 
(EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta11;  

v) terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi 
dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/475/PNZ12, ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali 

                                                           
6 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, 
z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).  

7 UL C 316, 27.11.1995, str. 48. 

8 UL C 195, 25.6.1997, str. 1. 

9 Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54). 

10 Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42). 

11 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73). 

12 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3). 
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podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 
navedenega sklepa;  

vi) vpletenosti v delo otrok ali drugih kaznivih dejanj v zvezi s trgovino z ljudmi, kot so 
navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta13;  

e) je oseba ali subjekt zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne naloge pri izvrševanju pravne 
obveznosti, ki se financira iz proračuna, kar je:  

i) privedlo do predčasnega preklica pravne obveznosti;  

ii) privedlo do uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni; ali  

iii) ugotovil odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče na podlagi pregledov, revizij ali 
preiskav;  

f) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9514;  

g) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognil davčnim, socialnim in 
drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima statutarni sedež, osrednjo upravo ali 
glavno poslovno enoto;  

h) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je bil subjekt 
ustanovljen z namenom iz točke (g). 

 
2) Člen 141 finančne uredbe 

Odgovorni odredbodajalec iz postopka dodeljevanja zavrne udeleženca, ki:  
a) je v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 136;  
b) je zavajal pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za sodelovanje v postopku, ali pa teh 

informacij ni predložil;  
c) je predhodno sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi s postopkom dodeljevanja, če to pomeni 

kršitev načela enakega obravnavanja, vključno z izkrivljanjem konkurence, ki ga ni mogoče 
odpraviti drugače.  

Odgovorni odredbodajalec drugim udeležencem v postopku dodeljevanja sporoči relevantne 
informacije, ki jih je izmenjal z udeležencem v okviru ali na podlagi njegovega sodelovanja pri pripravi 
postopka dodeljevanja, kot je navedeno v točki (c) prvega pododstavka.  
Pred tako zavrnitvijo se udeležencu omogoči, da dokaže, da njegovo sodelovanje pri pripravi postopka 
dodeljevanja ne krši načela enakega obravnavanja. 
3) Uporablja se člen 133(1) finančne uredbe, razen če je bila zavrnitev v skladu s točko (a) prvega 

pododstavka odstavka 1 tega člena utemeljena z odločitvijo o izključitvi, ki je bila v zvezi z 
udeležencem sprejeta po preučitvi njegovih pripomb. 

 

I I I .2.2.  MERILA ZA IZBOR 

Vse kandidature kandidatov, ki niso v eni od situacij za izključitev iz člena III.2.1 tega dokumenta, se 
ocenijo na podlagi meril za izbor, navedenih v nadaljevanju. 
Če Evropski parlament prejme manj kot 25 kandidatur, se uporabijo le naslednja merila za izbor: 

 merila regulativne zmogljivosti, 

 merila ekonomske in finančne zmogljivosti, 

                                                           
13 Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti 
njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1). 

14 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, 
str. 1). 
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 merila za tehnično zmogljivost in strokovno usposobljenost. 
Če Evropski parlament prejme več kot 25 kandidatur, se v primeru enakega števila glasov po oceni 
kandidatur na podlagi meril za izbor, ki se nanašajo na ponderirano tehnično in strokovno 
usposobljenost, med kandidati z enakim številom glasov opravi žrebanje. 
Samo kandidati, izbrani na koncu izbirnega postopka, bodo povabljeni k predložitvi enega ali dveh 
osnutkov. 
 
Merila regulativne zmogljivosti. 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
biti vpisani v ustrezni poklicni ali poslovni register. 
V primeru skupine gospodarskih subjektov mora vsak član skupine posredovati dokazilo o vpisu v 
ustrezni register. 
 
Merila ekonomske in finančne zmogljivosti. 
Kandidati morajo predložiti dokazila o najnižjem ustvarjenem prometu v višini 1 000 000 EUR za 
posamezna leta 2016, 2017 in 2018 na arhitekturnem področju. 
V primeru skupine se ustvarjeni promet izračuna s seštevkom prometa posameznega člana skupine na 
arhitekturnem področju za zadevna leta. 
 
Merila za tehnično zmogljivost in strokovno usposobljenost 
1. Merila za izbor brez ponderiranja 

 Kandidat mora dokazati, da ima v svoji organizacijski shemi na voljo naslednje profile: 

o 4 arhitekte, ki imajo na zadnji dan, predviden za oddajo kandidature, najmanj 10 let delovnih 
izkušenj na področju novogradenj in/ali prenavljanja in/ali urbanističnega načrtovanja; 

o 2 arhitekta, ki imata na zadnji dan, predviden za oddajo kandidature, najmanj 5 let delovnih 
izkušenj na področju novogradenj in/ali prenavljanja in/ali urbanističnega načrtovanja. 

V primeru skupine se pri ocenjevanju kandidature upošteva organizacijska shema vseh članov skupine 
glede na zgornja merila. 

 Kandidat mora predložiti vsaj 3 referenčne projekte, kjer je avtor sam ali je pridruženi avtor, od 
katerih mora biti vsaj en gradbeni projekt za večnamenske zgradbe na urbanem območju s skupno 
površino (3 projektov) najmanj 120 000 m², izveden in/ali zgrajen v zadnjih 10 letih od datuma, 
določenega za oddajo kandidatur.  

Projekti za zgrajene stavbe lahko nadomestijo projekte za nezgrajene stavbe. 
 
2. Merila za izbor s ponderiranjem 
A. Merila za ekipo. 
Kandidati morajo predstaviti ekipo, ki bo v primeru izbora kandidata odgovorna za izvedbo osnutka v 
skladu z naravo in obsegom projekta, ter navesti razloge za sestavo te ekipe, vključno z njeno 
raznolikostjo ter večkulturnim in večjezičnim značajem. Priloga 5 k pravilniku natečaja je namenjena le 
okvirni seznanitvi kandidatov z nekaterimi tehničnimi vidiki, ki bi jim lahko pomagali pri sestavi ekipe. 
Sestava ekipe se oceni na podlagi naslednjih meril: 

 E.1 do 50 točk: velikost, celovit pristop do poklicev, uravnoteženost in komplementarnost ekipe 
glede na potrebe projekta; 

 E.2 do 10 točk: predhodno sodelovanje med člani in sodelovanje članov pri projektih, navedenih 
kot referenca;  

 E.3 do 30 točk: okoljska vizija ekipe; 

 E.4 do 10 točk: raznolikost, večkulturnost in večjezičnost ekipe. 

 
B. Merila v zvezi s sposobnostjo kandidata za izvedbo projekta. 
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Za oceno sposobnosti kandidata za izvedbo projekta morajo kandidati predložiti 3 projekte, ki so jih 
izvedli in za katere menijo, da so pomembni za izpolnjevanje enega ali več spodaj navedenih meril. 
Projekti se ocenijo posamezno in predstavljajo eno tretjino kotacije.  
Sposobnost kandidata za izvedbo projekta se oceni prek projektov, predloženih na podlagi naslednjih 
meril: 

 P.1 do 25 točk: ustreznost projekta v primerjavi s projekti, ki so predloženi za ta natečaj (v smislu 
kraja, vrste, velikosti ali funkcij), in/ali 

 P.2 do 25 točk: ustreznost projekta glede na njegovo simbolno naravo (kot jo pojasni kandidat) 
in/ali 

 P.3 do 25 točk: ustreznost projekta glede na kompleksnost programa in/ali njegovo zglednost pri 
uresničevanju potreb uporabnikov in/ali 

 P.4 do 25 točk: ustreznost projekta glede na njegovo okoljsko zglednost. 

Kandidate opozarjamo, da merila niso nujno kumulativna, zato se lahko ocenijo tudi projekti, ki ne 
izpolnjujejo vseh meril, vendar so zelo primerni glede na tista merila, ki jih izpolnjujejo. 
 

I I I .2.3.  ZAHTEVANI 
DOKUMENTI IN DOKAZILA  

1. Dokumenti in dokazila v zvezi z izključitvenimi merili 
Kandidati morajo predložiti častno izjavo, s katero potrdijo, da niso v eni od situacij iz določb členov 136 
in 141 finančne uredbe.  
Ta izjava mora biti predložena na standardnem obrazcu, priloženem postopkovni dokumentaciji (glej 
člen II.1.12), ki ga mora pravni zastopnik kandidata v celoti izpolniti, datirati in podpisati. 
Izjava vključuje tudi obvezo kandidata, da bo vztrajal pri kandidaturi ves čas trajanja postopka in da 
sprejema vse pogoje natečaja, zlasti pa pogoje iz tega pravilnika. 
V primeru kandidature skupine gospodarskih subjektov mora izjavo predložiti vsak član skupine. 

Častno izjavo je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura samodejno 
zavrne. 

Kandidate opozarjamo, da bodo morali ob koncu faze izbora Evropskemu parlamentu v kratkem času 
predložiti naslednja dokazila: 

 izpisek iz sodnega registra novejšega datuma ali, če tega ne morejo predložiti, podoben dokument 
novejšega datuma, ki ga izda sodni ali upravni organ države sedeža, ki dokazuje, da izbrani kandidat 
ni v eni od situacij, navedenih v členu 136(1)(c) do (h) finančne uredbe; 

 potrdilo novejšega datuma, ki ga izda pristojni organ zadevne države kot dokaz, da kandidat ni v 
eni od situacij, navedenih v členu 136(1)(a) in (b) finančne uredbe. 

Če država navedenih dokumentov ali potrdil ne izda ter v drugih primerih izključitve iz postopka, 
navedenih v členu 136 finančne uredbe, se ti lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali, če to ni 
mogoče, slovesno izjavo kandidata pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali usposobljenim 
strokovnim organom v njegovi državi sedeža. 
Izbranim kandidatom ni treba predložiti navedenih dokazil, če Evropski parlament lahko do njih 
brezplačno dostopa v nacionalni podatkovni zbirki oziroma če so takšna dokazila že bila predložena v 
okviru postopka javnih naročil, če od datuma izdaje teh dokumentov ni preteklo več kot eno leto in so 
še vedno veljavni.  
V tem primeru mora kandidat bodisi navesti podatkovno zbirko, v kateri bo Evropski parlament lahko 
pridobil zahtevane informacije, bodisi častno izjaviti, da so bila dokazila že predložena za enega od 
predhodnih postopkov, navesti, za katerega, in da od takrat ni prišlo do sprememb v kandidatovem 
položaju. 
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Odločitev o izbiri kandidature bo dokončna in kandidat bo povabljen k sodelovanju v drugi fazi 
natečaja šele po prejemu zgoraj navedenih dokazil in pod pogojem, da bodo potrdila izjave 
kandidata. 
POMEMBNA OPOMBA: Kandidati lahko predložijo navedena dokazila že s kandidaturno 
dokumentacijo, niso pa dolžni tega storiti. V tem primeru se v primeru izbora ne bo zahtevala 
ponovna predložitev dokazil. 
 
2. Dokumenti in dokazila o tehnični zmogljivosti in strokovni usposobljenosti 
A. Merila za ureditveno zmogljivost. 

 Kandidati s kandidaturno dokumentacijo predložijo digitalno kopijo dokazila o vpisu v poklicni 
ali poslovni register v kraju sedeža. 

Te dokumente je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura 
samodejno zavrne. 

B. Merila za ekonomsko in finančno zmogljivost. 

 Kandidati s kandidaturno dokumentacijo predložijo digitalno kopijo bilanc stanja za leta 2016, 
2017 in 2018. 

Te dokumente je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura 
samodejno zavrne. 

 
C. Merila za osebje. 

 Kandidati s kandidaturno dokumentacijo predložijo: 

o življenjepise 4 arhitektov, ki imajo na zadnji dan, predviden za oddajo kandidature, 
najmanj 10 let delovnih izkušenj, v obliki EUROPASS15; 

o življenjepisa 2 arhitektov, ki imata na zadnji dan, predviden za oddajo kandidature, 
najmanj 5 let delovnih izkušenj, v obliki EUROPASS. 

Življenjepise je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura 
samodejno zavrne. 

D. Merila za reference. 

 Kandidati s kandidaturno dokumentacijo predložijo kartoteko z referenčnimi projekti, na 
standardnem obrazcu, priloženem kot del postopkovne dokumentacije (glej člen II.1.12). 

Kartoteko z referenčnimi projekti je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer 
se kandidatura samodejno zavrne. 

 
 
3. Dokumenti in dokazila v zvezi z merili za izbor s ponderiranjem 
A. Merila za ekipo. 

 Kandidati kandidaturni dokumentaciji priložijo dopis, v katerem navedejo razloge za izbiro 
oseb, ki bodo v primeru izbora izvedle osnutek. 

Dopis se sestavi na standardnem obrazcu, priloženem kot del postopkovne dokumentacije 
(glej člen II.1.12).  
Utemeljitev bo predložena na obrazcu, ki je sestavljen iz 3 listov velikosti A4, natisnjenih le 
enostransko. 

Dopis je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura samodejno 
zavrne. 

 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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 Kandidati s kandidaturno dokumentacijo predložijo seznam članov ekipe, ki bo v primeru 
izbora kandidata morala predstaviti izvedbo osnutka na Excelovi razpredelnici, katere vzorec 
je na voljo v postopkovni dokumentaciji (glej člen II.1.12).  

Razpredelnico je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura 
samodejno zavrne. 

 
Razpredelnica bo vključevala koristne informacije, vključno z informacijami o strokovnosti ter 
sodelovanju v projektih, predloženih kot referenca v skladu z določbami odstavka B tega člena.  
Razpredelnica bo vključevala tudi reference iz življenjepisa članov ekipe.  
Razpredelnico je treba obvezno sestaviti na podlagi predloženega vzorca (glej člen II.1.12). 
Le ta razpredelnica se bo upoštevala kot seznam članov ekipe, ki bo v primeru izbora kandidata 
izvedla osnutek. 
Seznam nudi kandidatom različne profile, med katerimi lahko izbirajo.  
Izbira vrste in števila profilov je odvisna od kandidata.  
Obvezno je treba navesti le profil koordinatorja.  
Seznam profilov je naslednji: 

 

 

Opis Najmanjša zahteva 

Koordinacija 

Koordinator Le ena oseba – arhitekt 

Namestnik koordinatorja Visokošolska diploma 5-letnega študija 

Arhitektura 

Arhitekt Visokošolska diploma 5-letnega študija 

Oblikovalec BIM - arhitektura Visokošolska diploma 3-letnega študija 

Struktura 

Gradbeni inženir Visokošolska diploma 5-letnega študija 

Oblikovalec BIM16 - struktura Visokošolska diploma 3-letnega študija 

Oblikovalec CAD17 - struktura Visokošolska diploma 3-letnega študija 

Druga gradbena področja 

Gradbeni inženir Visokošolska diploma 5-letnega študija 

Industrijski inženir ali tehnik Visokošolska diploma 3-letnega študija 

Druga področja zunaj gradbenega sektorja Visokošolska diploma 3-letnega študija 

 
 

B. Merila v zvezi s sposobnostjo kandidata za izvedbo projekta. 
Kandidati predložijo 3 projekte, ki so jih izvedli in za katere menijo, da so primerni glede na eno ali več 
meril iz člena III.2.2B). 
Vsak projekt se predloži skupaj s pojasnjevalnimi opombami za boljše razumevanje in pojasnitev 
njegove primernosti glede na 4 merila.  
Vsak projekt se predloži na obrazcu, ki je sestavljen iz največ 6 listov velikosti A4, ki so natisnjeni samo 
enostransko in na katerih je besedilo, ki ga je treba oceniti, in ilustracije. 

                                                           
16 BIM: Informacijsko modeliranje gradbenih objektov 

17 CAD: Računalniško podprto oblikovanje 
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Čeprav so bili nekateri projekti že predloženi v okviru ocene meril za izbor brez ponderiranja (glej 
zgoraj), jih je treba kljub temu ponovno predložiti skupaj s spodaj navedenimi dokumenti. 

Te dokumente je treba obvezno priložiti kandidaturni dokumentaciji, sicer se kandidatura 
samodejno zavrne. 

 
 

POGLAVJE 3. SESTAVA IN 
PREDSTAVITEV KANDIDATURNE 

DOKUMENTACIJE 

I I I .3.1.  SESTAVA 
KANDIDATURNE DOKUMENTACIJE  

Kandidature morajo biti pisne in sestavljene v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. 
Kandidaturna dokumentacija mora biti obvezno sestavljena iz naslednjih dokumentov: 

 spremni dopis, s katerim se lahko identificira kandidat, ki ga podpiše zakoniti zastopnik 
kandidata; 

 kopija statuta kandidata, ki omogoča določitev njegovega statutarnega sedeža. v primeru 
skupine gospodarskih subjektov mora vsak član skupine posredovati svoj statut; 

 v primeru skupine gospodarskih subjektov dokument v prosti obliki, v katerem je predstavljena 
oblika skupine, kjer je jasno navedena vloga vsakega člana v skupini ter identiteta njenega 
zakonitega zastopnika; 

 dokument v prosti obliki, ki vsebuje vsaj naslednje informacije: 
o identiteto kandidata; 
o poštni naslov, na katerega bo kandidat prejemal pošto Evropskega parlamenta v okviru 

tega postopka; 
o naslov elektronske pošte, na katerega bo kandidat prejemal elektronsko pošto 

Evropskega parlamenta v okviru tega postopka; 
o ime kontaktne osebe, ki jo kandidat pooblasti za spremljanje postopka; 

 dokazila, ki se zahtevajo v skladu z izključitvenimi merili; 

 dokazila, ki se zahtevajo v skladu z merili za izbor s ponderiranjem in brez njega. 
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I I I .3.2.  PREDSTAVITEV 
KANDIDATURNE DOKUMENTACIJE  

Kandidaturna dokumentacija je v obliki spremnega pisma v papirni obliki, h kateremu bo priloženih en 
ali več CD-ROM, na katerih se po digitalizaciji shranijo dokumenti in/ali dokazila. 
Dokumenti v zvezi s postopkom, ki jih je treba naložiti (glej člen II.1.12), so v datoteki „.zip“, imenovani 
„Candidature - Dossier électronique“ (Kandidatura - Elektronska dokumentacija). 
Datoteko z mapami in podmapami, v katere boste shranili zahtevane dokumente in/ali dokazila, 
morate naložiti ob doslednem upoštevanju navodil, ki sledijo. 
Pri shranjevanju dokumentov in/ali dokazil morate uporabiti običajne oblike datotek, ki se berejo s 
pomočjo najpogosteje uporabljene programske opreme. 
Uporabljajte samo kakovostne nosilce podatkov in pred pošiljanjem ali oddajo kandidature preverite, 
ali so ti nosilci popolnoma čitljivi in ali so vsi dokumenti, ki jih vsebujejo, dostopni. 

Za vse dokumente, ki niso dostopni ali čitljivi, se šteje, da niso bili predloženi, kar bi lahko glede na 
vrsto dokumenta povzročilo, da se vaša kandidatura samodejno zavrne. 

CD-ROM ne smejo biti večkrat zapisljivi. 
Datoteko „.zip“, imenovano „Candidature - Dossier électronique“, sestavljajo naslednje mape in 
podmape: 
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 
 
Zahtevani dokumenti in/ali dokazila morajo biti shranjeni v različnih mapah in podmapah, kot sledi: 

 V mapi I – CADN kandidati shranijo: 
o digitalno kopijo podpisanega spremnega dopisa; 
o digitalno kopijo dokumenta v prosti obliki, ki vsebuje vsaj naslednje informacije: 

 identiteto kandidata; 
 poštni naslov, na katerega bo kandidat prejemal pošto Evropskega parlamenta 

v okviru tega postopka; 
 naslov elektronske pošte, na katerega bo kandidat prejemal elektronsko pošto 

Evropskega parlamenta v okviru tega postopka; 
 ime kontaktne osebe, ki jo bo kandidat pooblastil za spremljanje postopka; 

 V podmapi I – CADN\1 Stat kandidati shranijo digitalno kopijo svojega statuta oziroma v 
primeru kandidature skupine gospodarskih subjektov mora vsak član skupine predložiti svoj 
statut. 
 

 V podmapi I – CADN\2 Gr_op_eco v primeru skupine gospodarskih subjektov kandidati 
shranijo digitalno kopijo dokumenta v prosti obliki, v katerem je predstavljena oblika skupine, 
kjer je jasno navedena vloga vsakega člana v skupini, kdo je predstavnik skupine ter identiteta 
njegovega zakonitega zastopnika. 

 V mapi II – JUSTIF_EXC kandidati shranijo digitalno kopijo častne izjave, ki jo v celoti izpolni, 
datira in podpiše zakoniti zastopnik kandidata.  
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Opozarjamo, da mora v primeru kandidature skupine gospodarskih subjektov izjavo 
predložiti vsak član skupine. 
 
Kandidati lahko po želji v to mapo shranijo tudi digitalne kopije dokazil v zvezi z izključitvenimi 
merili iz določb člena III.2.3. 

 V podmapi III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg kandidati shranijo digitalno kopijo dokazila o vpisu v 
poklicni ali poslovni register v kraju sedeža. 

Opozarjamo, da mora v primeru kandidature skupine gospodarskih subjektov dokazilo 
predložiti vsak član skupine. 

 V podmapi III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin kandidati shranijo digitalno kopijo bilanc stanja za leta 
2016, 2017 in 2018. 

Opozarjamo, da mora v primeru kandidature skupine gospodarskih subjektov bilance 
predložiti vsak član skupine. 

 V podmapi III - JUSTIF-SEL\3 Pers kandidati shranijo digitalno kopijo življenjepisa, ki se zahteva 
v skladu z določbami točke C drugega odstavka člena III.2.3. 

 V podmapi III - JUSTIF-SEL\4 Refer kandidati shranijo digitalno kopijo kartoteke z referenčnimi 
projekti, ki se zahteva v skladu z določbami točke D drugega odstavka člena III.2.3. 

 V podmapi III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq kandidati shranijo digitalno kopijo 
dokazil, ki se zahtevajo v skladu z določbami točke A tretjega odstavka člena III.2.3. 

 V podmapi III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj kandidati shranijo dokazila, ki se 
zahtevajo v skladu z določbami točke B tretjega odstavka člena III.2.3. 
 

Ko kandidat dokončno shrani dokumente in/ali dokazila v ustreznih mapah in podmapah, te mape in 
podmape združi v datoteki „.zip“, ki jo poimenuje „Candidature - Dossier electronique“ in jo shrani na 
enega ali več CD-ROM. 
Vsaka kandidatura mora vključevati vsaj en CD-ROM z navedbo „Candidature - Dossier electronique - 
Original“ in en CD-ROM z navedbo „Candidature - Dossier electronique - Copie“ v obliki neposrednega 
zapisa na CD-ROM. 
Če je za sestavo kandidaturne dokumentacije potreben več kot en CD-ROM, morajo biti vsi CD-ROM 
oštevilčeni od 1 do x in označeni bodisi z navedbo „Candidature - Dossier electronique - Original - 
Disque x“ ali z navedbo „Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x“ v obliki neposrednega 
zapisa na CD-ROM. 
 

POGLAVJE 4. ROKI IN POSTOPEK ZA 
PREDLOŽITEV KANDIDATURE 

I I I .4.1.  ROKI 

Rok za pošiljanje ali predložitev (glej člen III.4.2) kandidature je 07/01/2020. 

Kandidatura, poslana ali predložena po tem datumu, se samodejno zavrne. 

 

I I I .4.2.  POSTOPEK ZA 
PREDLOŽITEV KANDIDATURE  

Da se ohranita zaupnost in popolnost kandidaturne dokumentacije, mora biti pošiljka v dveh ovojnicah.  
Obe ovojnici morata biti zaprti.  
Kandidati naj uporabijo etikete, priložene postopkovni dokumentaciji (glej člen II.1.12), ki jih je treba 
natisniti in zalepiti na kuverti, da bi se olajšala predložitev kandidature pristojni službi Evropskega 
parlamenta. 
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Glede na velikost se lahko izraz „ovojnica“ razume tudi kot paket, kartonska ali druga škatla. Velikost 
škatle naj bo čim bolj prilagojena njeni vsebini. 
Kandidati morajo v vsakem primeru in ne glede na uporabljeno embalažo svojo ponudbo poslati v 
kakovostnih ovojnicah ali v embalaži, ki se ne more strgati, saj v nasprotnem primeru ne bi bila več 
zagotovljena zaupnost in popolnost vsebine. 
Če se uporabijo samolepilne ovojnice, morajo biti dodatno zalepljene s samolepilnim trakom, 
pošiljatelj pa se mora čezenj podpisati. Kot podpis pošiljatelja velja njegov lastnoročni podpis ali žig 
podjetja. 
Kandidature, katerih vsebina ne ostane zaupna pred odpiranjem ponudb, se zavrnejo. 
Na zunanji ovojnici mora biti navedeno ime ali naziv podjetja kandidata in natančen naslov, na katerega 
bodo poslana obvestila v zvezi s kandidaturo. 
 
Kandidati lahko kandidature: 

 pošljejo po pošti (s priporočeno ali enakovredno pošiljko) ali prek dostavne službe najpozneje 
zadnji dan, ki je naveden za oddajo (merodajen je poštni žig oziroma datum, razviden s potrdila 
o vročitvi) na naslov, ki je naveden na priloženih etiketah, 

 ali z neposredno vročitvijo oziroma vročitvijo prek kandidatovega zastopnika službi za uradno 
pošto najpozneje zadnji dan in uro, predvidena za oddajo kandidatur. Služba za uradno pošto 
Evropskega parlamenta ob vročitvi kandidature izda datirano in podpisano potrdilo v dveh 
izvodih. Merodajna bosta datum in ura, navedena na potrdilu. Uradne ure službe za uradno 
pošto, kjer je treba vročiti kandidature, so: 
 

od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00, 
ob petkih od 9.00 do 12.00. 

Zaprto ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dnevih Evropskega parlamenta. 
Evropski parlament ne more zagotoviti sprejetja kandidatur, predloženih na kakršen koli način, zunaj 
navedenih uradnih ur službe za uradno pošto. 
Evropski parlament ne more biti odgovoren, če kandidatom ne sporoči sprememb uradnih ur službe 
za uradno pošto, do katerih pride po tem, ko je že poslal razpisno dokumentacijo. Zainteresirani 
kandidati morajo pred osebno vročitvijo kandidature preveriti veljavnost uradnih ur. 
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POGLAVJE 5. OCENA PONUDB 

I I I .5.1.  OCENA PONUDB 

1. Ocena tehničnih in strokovnih meril za izbor ekipe  
Vsak kandidat prejme skupno oceno NtotE, ki znaša največ 100 točk, izračunano po naslednji formuli: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Kandidat z najvišjo oceno NtotE dobi tako oceno NE = 40%. 
Drugi kandidati prejmejo oceno, izračunano po naslednji formuli: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax), 
pri čemer je: 

 NtotEcand ocena NtotE, ki jo dobi kandidat, 

 NtotEmax najboljša ocena NtotE, dosežena med kandidati. 

 
Ocene NE1, NE2, NE3, NE4 se dodelijo na podlagi meril, določenih v točki A odstavka „Merila za izbor s 
ponderiranjem“ iz člena III.2.2. 
 
2. Ocena tehničnih in strokovnih meril v zvezi s sposobnostjo kandidata za izvedbo projekta 
Projekti se ocenijo posamezno in vsak prispeva tretjino ocene.  
Vsak kandidat prejme skupno oceno NtotC , ki znaša največ 300 točk, izračunano po naslednji formuli: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3, 

pri čemer so: 
NtotC-projet skupne točke za obravnavani projekt s kombinacijo štirih meril, navedenih v nadaljevanju, po 
naslednji formuli: 
NtotC-projet = (vsota (P1, P2, P3, P4)/4 + največ (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Kandidat z najvišjo ocenoNtotC dobi tako naslednjo oceno: 
NC = 60% 
Drugi kandidati prejmejo oceno, izračunano po naslednji formuli: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax), 
pri čemer je: 

 NtotCcand ocena NtotC, ki jo dobi kandidat 

 NtotCmax najboljša ocena NtotC, dosežena med kandidati. 

 
Sposobnost kandidata za izvedbo projekta se oceni prek projektov, predloženih na podlagi meril, 
določenih v točki B odstavka „Merila za izbor s ponderiranjem“ iz člena III.2.2. 
 
3. Končna ocena  
Z oceno kandidatur na podlagi tehničnih in strokovnih meril s ponderiranjem se dodeli končna ocena 
Nf z največ 100 %. 
Končna ocena NF se dobi z naslednjo formulo: 
NF = NE + NC,  
pri čemer je: 

 NE ocena, pridobljena po oceni meril, ki se nanašajo na ekipo, z največ 40 % (glej zgoraj); 

 NC ocena, pridobljena po oceni meril za oceno sposobnosti kandidata za izvedbo projekta, z največ 
60 % (glej zgoraj); 

Na koncu se kandidature razvrstijo glede na oceno NF. 
V primeru ex-aequo odloči žreb. 
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I I I .5.2.  SPOROČANJE 
REZULTATOV 

Evropski parlament vsakega neizbranega kandidata sočasno po elektronski pošti obvesti, da njegova 
kandidatura ni bila uspešna. Vsakemu posebej navede razloge za njeno zavrnitev in razpoložljiva 
pravna sredstva za pritožbo. 
Evropski parlament sočasno z obvestili o zavrnitvi pošlje tudi obvestila kandidatom, ki so bili izbrani.  
V vsakem primeru je odločitev o izbiri dokončna šele, ko izbrani kandidat predloži zahtevana dokazila 
glede meril za izključitev in ko jih Evropski parlament sprejme.  
Neizbrani kandidati, ki niso v situaciji za izključitev in katerih kandidatura je skladna s postopkovno 
dokumentacijo, lahko prejmejo dodatna pojasnila o razlogih za zavrnitev njihove kandidature, če za to 
pisno zaprosijo bodisi po klasični ali elektronski pošti. Samo kandidati, ki so oddali sprejemljivo 
kandidaturo, lahko zahtevajo pojasnila o značilnostih in prednostih izbranih kandidatur ter imena 
izbranih kandidatov. Razkritje določenih informacij pa se lahko opusti, če bi oviralo izvrševanje 
zakonov, če bi bilo v nasprotju z javnim interesom ali bi škodovalo zakonitim poslovnim interesom 
javnih ali zasebnih podjetij ali bi lahko povzročilo izkrivljanje poštene konkurence med njimi. 
 

I I I .5.3.  ODLOŽITEV POSTOPKA  

Evropski parlament lahko po objavi rezultatov izbirne faze in pred fazo izbora osnutkov odloži njen 
začetek zaradi dodatnega pregleda, če to opravičujejo zahtevki ali pripombe, ki so jih predložili 
neuspešni ali oškodovani kandidati, ali druge prejete informacije. Zahtevki, pripombe ali informacije 
morajo prispeti v 10 koledarskih dneh po dnevu istočasnega obvestila o zavrnitvi in izboru. V primeru 
odložitve se vsi ponudniki o tem obvestijo v treh delovnih dneh po sklepu o odložitvi. 
Po dodatnem pregledu Evropski parlament lahko potrdi odločitev o izbiri, jo spremeni ali po potrebi 
prekliče postopek. Vsi kandidati se pisno obvestijo o razlogih za sprejetje nove odločitve. 
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DEL IV. FAZA DEJANSKEGA NATEČAJA OSNUTKOV 

POGLAVJE 1. SPLOŠNO  
V fazi natečaja osnutkov lahko sodelujejo kandidati, ki so bili izbrani po fazi izbire kandidatur, pod 
pogojem, da so predložili ustrezna dokazila.  
Kandidati, izbrani v postopku, so v nadaljnjem besedilu imenovani „izbrani kandidati“. 
Izbrani kandidati morajo na tem natečaju sodelovati v pravni obliki (začasno združenje, skupina, 
arhitekt, podjetje itd.), v kateri so predložili kandidaturo. 
 Samo izbrani kandidati imajo dostop do posebnih natečajnih dokumentov, drugi kandidati nimajo te 
možnosti. 
Vsak izbrani kandidat lahko predloži en osnutek, in sicer za postopek prenove ali za postopek 
rekonstrukcije, ali pa en osnutek za vsakega od obeh postopkov (za več podrobnosti o možnostih glej 
člen IV.3.1). 
 

POGLAVJE 2. POSTOPEK 

IV.2.1. VABILO 

Evropski parlament izbrane kandidate povabi, naj se udeležijo faze natečaja za osnutek, tako da jim 
istočasno pošlje vabilo k sodelovanju.  
Temu pismu so na enem ali več CD-ROM priloženi dokumenti, pomembni za pripravo osnutka in 
natečajne dokumentacije, ter druge koristne informacije, zlasti glede časovnega razporeda natečaja 
osnutkov. 
 

IV.2.2. OGLED KRAJA 

Če želijo, se izbrani kandidati lahko udeležijo ogleda kraja, organiziranega na datum, ki se sporoči hkrati 
z vabilom k sodelovanju. 
Organizirana sta dva ogleda kraja, eden v francoščini, drugi v angleščini.  
Izbrani kandidati se lahko udeležijo samo enega od obeh organiziranih ogledov.  
Število udeležencev na izbranega kandidata je omejeno na 5 oseb.  
Prisotnost izbranih kandidatov se potrdi s seznamom prisotnih, ki ga morajo njihovi predstavniki 
podpisati pred začetkom ogleda. 
Evropski parlament na koncu vsakega ogleda pripravi poročilo, ki se po elektronski pošti istočasno 
pošlje vsem izbranim kandidatom. 
Pogoji za udeležbo na ogledu kraja so: 

Izbrani kandidat mora najpozneje osem delovnih dni pred datumom, ki ga je izbral za ogled 
kraja, Evropskemu parlamentu po elektronski pošti na naslov INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
poslati naslednje podatke: 
 oznaka izbranega kandidata; 

 elektronski naslov izbranega kandidata; 

 ime, funkcija, številka osebne izkaznice in datum rojstva udeležencev ogleda (udeleži se ga lahko 
največ 5 predstavnikov na izbranega kandidata). 

Opozoriti je treba, da je dostop do stavb Parlamenta strogo reguliran in je zanj obvezna predhodna 
odobritev. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Če se navedeni podatki ne sporočijo v predpisanem roku, službe, pristojne za ta postopek, ne bodo 
mogle pridobiti dovoljenj, potrebnih za dostop vaših predstavnikov, zato bo tem dostop 
prepovedan. 

Zbirališče je pri vhodu v akreditacijski center v stavbi Altiero SPINELLI Evropskega parlamenta v Bruslju. 
Na dan ogleda: 
Poskrbite, da so vaši predstavniki točni.  
Obveščamo vas, da na začetku ogleda vsak predstavnik dobi začasno izkaznico za vstop v zadevne 
stavbe Evropskega parlamenta in se mora podpisati na seznam navzočih, ki dokazuje njegovo 
prisotnost. V primeru zamude predaja izkaznice in podpis ne bosta mogoča, zato se verjetno ne boste 
mogli udeležiti ogleda kraja. 

Morebitne potne stroške, povezane z ogledom kraja, krijejo izbrani kandidati in ne morejo zahtevati, 
da jih Evropski parlament povrne.  
 

IV.2.3. ANONIMNOST 

Vsi dokumenti iz dokumentacije osnutka morajo imeti na prvi strani, če gre za besedilni dokument, na 
ovojnici, če gre za načrt, ali na jasno vidnem mestu po izbiri izbranega kandidata, če gre za druge vrste 
dokumentov, identifikacijsko kodo, ki velja kot podpis in parafa zadevnih dokumentov. 
Koda ima naslednje značilnosti: 

 Sestavljena je iz točno 8 znakov, in sicer iz 5 črk in 3 arabskih številk od 1 do vključno 9. 

 Vsaj 2 od 5 črk morata biti natisnjeni z velikimi tiskanimi črkami. 

 Črke ali številke se ne smejo ponoviti. 

 Presledki med znaki, ločila, naglasna znamenja in vsi drugi simboli so prepovedani. 

 Vrstni red črk in številk izbere kandidat. 

Koda mora biti natisnjena v pisavi z naslednjimi lastnostmi: 

 Ime pisave: Arial 

 Velikost pisave: 12 

 Barva pisave: črna 

 Slog pisave: navadno 

Poleg dokumentov, ki se uporabljajo za ocenjevanje osnutka, označenega, kot je navedeno zgoraj, 
izbrani kandidati predložijo tudi ovojnico, na kateri ni nobenega znaka, ki bi omogočil identifikacijo 
kandidata, razen identifikacijske kode. 
Ta ovojnica mora biti popolnoma neprozorna in zapečatena s tehničnim sredstvom po izbiri kandidata, 
tako da se zagotovi, da je ni mogoče odpreti. 
Niti natečajna komisija niti institucija ni odgovorna, če se ovojnica slučajno odpre. 
Zato morajo izbrani kandidati izbrati ustrezen način za zapečatenje ovojnice.  
Ta ovojnica vsebuje, ob izključitvi vseh drugih vrst dokumentov, izjavo o izbiri identifikacijske kode 
osnutka in akt o prevzemu obveznosti, sestavljenem na podlagi standardnega obrazca, priloženega 
vabilu k sodelovanju, ki ga ustrezno izpolni, opremi z datumom in podpiše zakoniti zastopnik izbranega 
kandidata. 
Z izjemo tega dokumenta v ovojnici, ki se odpre po odločitvi natečajne komisije, dokumenti, predloženi 
v okviru natečaja, v nobenem primeru ne smejo omogočati identifikacije izbranega kandidata. 
Tako ti dokumenti ne smejo biti označeni z logotipom, znakom, simbolom, opombo ali na splošno z 
oznako katere koli oblike, ki bi omogočila identifikacijo izbranega kandidata.  
Posebna pozornost se nameni tudi lastnostim digitalnih datotek in predmetov v digitalni obliki. 

V primeru predložitve dokumentov, ki ne bi bili v skladu z zgornjimi določbami o anonimnosti, se 
dokumentacija osnutka takoj zavrne. 
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POGLAVJE 3. MERILA ZA 
RAZLIKOVANJE IN 

OCENJEVANJE OSNUTKOV 

IV.3.1. MERILA ZA RAZLIKOVANJE  

Da bi bil Evropski parlament v celoti obveščen o rezultatih del in bi lahko sprejel končno odločitev (glej 
spodaj), bo natečajna komisija osnutke ločila na tiste, ki se nanašajo na postopek 
rušenja/rekonstrukcije, in tiste, ki se nanašajo na postopek prenove, z uporabo naslednjega merila: 

 za projekt prenove se šteje projekt, pri katerem se ohrani vsaj 80 % obstoječe strukture, 

 za projekt rušenja/rekonstrukcije pa se šteje projekt, pri katerem se ohrani manj kot 80 % 
obstoječe strukture. 

 

IV.3.2. MERILA ZA OCENJEVANJE 

Komisija bo osnutke ocenila z uporabo naslednjih meril v skladu s spodnjim ponderiranjem:  

A VKLJUČENOST V MESTNO, NARAVNO IN SOCIALNO OKOLJE TER POVEZANOST Z NJIM  15% 

 
  Simboličnost  

 
  Povezanost z okoljem  

 
  Odprtost – sprejem  

B ARHITEKTURNA IN OKOLJSKA ZASNOVA  32% 

 
  Simboličnost stavbe in notranjih prostorov  

 
  Arhitekturna kakovost stavbe in notranjih prostorov  

 
  Bioklimatski in okoljski pristop  

 
  Kakovost polkrožne dvorane  

 
  Edinstvena izkušnja obiskovalcev  

C URESNIČITEV PROSTORSKIH IN FUNKCIONALNIH CILJEV TER TRAJNOSTI  30% 

 
  Funkcionalni predlog  

 
  Razmerje med funkcijami  

 
  Pretok  

 
  Kratkoročna in dolgoročna fleksibilnost  

D TEHNIČNA SKLADNOST  23% 

 
  Okoljski cilji  

 
  Cilji v zvezi s strukturo  

 
  Cilji v zvezi z dostopnostjo  

 
  Varnostni cilji  
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POGLAVJE 4. SESTAVA IN 
PREDSTAVITEV 

DOKUMENTACIJE Z OSNUTKI 

IV.4.1. SESTAVA DOKUMENTACIJE 
Z OSNUTKI  

POMEMBNO: vse določbe, ki sledijo, se uporabljajo v vseh primerih, ko se izbrani kandidat odloči 
predložiti en ali dva osnutka (glej poglavje 1 dela IV). 
 Če se izbrani kandidat odloči za predložitev dveh osnutkov, ju je treba predložiti z ločeno 
dokumentacijo, pripravljeno v skladu s spodaj navedenimi pravili. 
 Dokumentacija obeh osnutkov ima skupno identifikacijsko kodo, v skladu z določbami člena IV.2.3. 

 
A. Dokumentacijo z osnutki je treba predložiti delno v papirni in delno v digitalni obliki: 

 V papirni obliki se predložijo: 

o kontrolni seznam, 

o zapečatena ovojnica, ki je v skladu z določbami iz člena IV.2.3 zgoraj in vsebuje, prav 
tako v papirni obliki, v celoti izpolnjeni akt o prevzemu obveznosti z datumom in 
podpisom zakonitega zastopnika izbranega kandidata, ki tudi parafira vse strani 
dokumenta, 

o predstavitvene table, 

o vsi drugi dokumenti (v dveh izvodih). 

 

 V digitalni obliki se predložijo: 

o predstavitvene table v stisnjeni obliki (pdf),  

o vsi drugi dokumenti v lastni in stisnjeni obliki (pdf). 

 
Dokumentacija z osnutki mora biti popolna. 
Ker se zahtevata anonimnost in enako obravnavanje izbranih kandidatov, uprava Evropskega 
parlamenta od teh ne more zahtevati, da dopolnijo dokumentacijo z osnutki, ki je nepopolna ali 
nečitljiva ali ni v zahtevani obliki. 
Vabilu k sodelovanju na natečaju je priložen CD-ROM, na katerem je stisnjena datoteka .zip z imenom 
„Esquisse - Dossier electronique“ (Osnutek – elektronska dokumentacija). 
Ta datoteka vsebuje mape in podmape, v katere bodo morali izbrani kandidati shraniti zahtevane 
dokumente v elektronski obliki. 
 
B. Sestava 
Dokumentacija z osnutki vključuje naslednje: 

 Kontrolni seznam  

Kontrolni seznam temelji na predlogi, zagotovljeni na CD-ROM, ki je priložen vabilu k sodelovanju. 
Izbranemu kandidatu omogoča, da zagotovi popolno dokumentacijo z osnutki.  
Evropski parlament se lahko tako prepriča, da je izbrani kandidat zagotovil vso dokumentacijo. 

 Zapečatena in anonimna ovojnica z aktom za prevzem obveznosti 
Ta vsebuje: 

o izjavo o izbiri identifikacijske kode osnutka, 
o izjavo avtorja, 
o zavezo, da kandidat zagotovi pomoč, če mu Evropski parlament to naroči; 
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akt o prevzemu obveznosti je pripravljen na podlagi predloge na CD-ROM, ki je priložen vabilu k 
sodelovanju. 
Akt o prevzemu obveznosti je ustrezno izpolnjen ter opremljen z datumom in ga podpiše(jo) 
oseba(-e), pooblaščena(-e) za zastopanje izbranega kandidata.  
Zapečatena ovojnica je zaradi identifikacije označena s kodo, kot je opredeljeno z določbami člena 
IV.2.3. 
 

 Predstavitvene table  
Izbrani kandidati morajo zagotoviti 6 predstavitvenih tabel formata DIN A1, ki so dovolj jasna 
grafična dokumentacija brez besedila. 
V nogi strani so navedene identifikacijska oznaka dokumenta, osemmestna identifikacijska koda 
izbranega kandidata in številka table.  
Predstavitvene table se predložijo tudi v stisnjeni digitalni obliki (.pdf). 
Omogočiti je treba prikaz vsake table posebej. 
Grafični prikazi so brez besedila, lahko pa vsebujejo številčne reference.  
Predložita se tudi dve predstavitveni tabli formata A3 z legendami, ki sta narejeni na podlagi 
predloge, ki je priložena vabilu k sodelovanju.  
Table v formatu DIN so izdelane iz lepenke s poliestrsko peno debeline 10 mm in se uporabijo v 
navpični postavitvi. 
 

 Dokumentacija z osnutkom vključuje: 

o Dokument z imenom „Document A: Rapport principal“ (Dokument A: Glavno poročilo) 

Ta dokument opredeli kakovostne in funkcionalne značilnosti projekta in utemelji izbrano 
rešitev z vidika urbanistične in arhitekturne zasnove in kaže skladnost z zahtevami načrta 
prenove stavbe Paul-Henri SPAAK. 
Gre za dokument formata A4 z opisom in obrazložitvijo. Za vsak dokument je določeno največje 
število enostransko natisnjenih strani formata A418. To število ne določa števila strani, ki bi jih 
lahko izbrani kandidat potreboval za predstavitev in ki bi lahko bilo manjše, ampak določa 
največje število strani, ki jih bo upoštevala natečajna komisija, saj ji strani, ki presegajo 
omejitev, ne bodo predložene. 
Pri dokumentih je treba upoštevati naslednje zahteve: 
 Na levi strani imajo rob, širok 1,5 cm, na desni pa 1 cm, so strukturirane oblike in so 

pravilno vezani. Velikost pisave je vsaj 12. V nogi strani so navedene identifikacijska 
oznaka dokumenta (črke in številke), osemmestna identifikacijska oznaka izbranega 
kandidata in številka strani. Lastna digitalna oblika je Word. 

 Besedilne dokumente je treba predložiti v obliki .doc. Razpredelnice, seznami in izračuni 
morajo biti v obliki .xls ali v drugi združljivi obliki. 

 Grafični prikazi so brez besedila, lahko pa vsebujejo številske reference in legendo v lastni 
digitalni obliki Word ali Excel. 

 
Poročilo ima naslednja poglavja: 
A1. Povzetek 

 Povzetek projekta (omejen na 3 strani A4 (enostransko) z besedilom in slikami). 

A2. Opis vključenosti v mestno, naravno in socialno okolje ter povezanosti z njim 
 Pojasnilo koncepta vključenosti in dejanske povezanosti ter povezanosti v smislu odprtosti in 

sprejema, zlasti s simboličnega vidika. Kako se predstavljena stavba vključuje v mestno, 
naravno in družbeno okolje in se povezuje z njim? Na katerih področjih? Kako zunanji pristop 
odraža tri smeri vizije? V čem projekt ne sledi strogemu urbanističnemu okviru in kakšne so 

                                                           
18 Dvojne enostransko natisnjene strani formata A4 se lahko zamenjajo s stranmi formata A3. 
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prednosti? (Ta opomba je omejena na 8 strani formata A4 (enostransko) z besedilom in 
slikami.) 

A3. Opis arhitekturne in okoljske zasnove 
 A.3.1 Pojasnilo simboličnosti stavbe in njenih notranjih prostorov (omejena je na 2 strani 

formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami). 

 A.3.2 Splošna utemeljitev sprejetih arhitekturnih odločitev, ki poudarjajo arhitekturne 
prednosti stavbe in notranjih prostorov. Katere so prednostne osi arhitekturne zasnove? (Ta 
opomba je omejena na 8 strani formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami.) 

 A.3.3 Opis bioklimatskega pristopa zunaj in znotraj stavbe (Ta opomba je omejena na 8 strani 
formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami). 

 A.3.4 Opis polkrožne dvorane, ki vključuje virtualne poglede na predlagano polkrožno dvorano 
(maketa19 v odtenkih sive), vzdolžni prerez in načrt po nadstropjih. Zadnji dokumenti morajo 
biti čitljivi v zahtevanem formatu. Besedilo vsebuje pojasnilo zasnove. (Ta opomba je omejena 
na 6 strani formata A3 (enostransko) z besedilom in slikami.) 

 A.3.5 Opis edinstvenih izkušenj obiskovalcev. Zakaj bi se mimoidoči, turist, študent, državljan, 
ki ga zanima življenje v Evropskem parlamentu, ali kdor koli drug, ki si ogleda ali obišče stavbo, 
vrnil ali vam priporočil obisk? (Ta opomba je omejena na 6 strani formata A4 (enostransko) z 
besedilom in slikami.) 

A4. Opis uresničitve prostorskih in funkcionalnih ciljev 
 A.4.1 Utemeljitev predloga, ki zadeva funkcionalnost in poudarja prednostne osi zasnove, 

povezane s funkcionalnim pristopom, ter ponazarja, kako rešitev ustreza potrebam programa 
prenove stavbe Paul-Henri Spaak in njenih prihodnjih uporabnikov (ta opomba je omejena na 
8 strani formata A4 (ena stran) z besedilom in slikami). 

 A.4.2 Diagram notranjih tokov projekta za poslance, obiskovalce, protokol, medije in logistiko, 
prikazanih v različnih barvah glede na funkcije (glej Prilogo 4). (Ti diagrami so omejeni na 5 
strani formata A3 z enostranskim grafičnim prikazom.) 

 A.4.3 Opis kratkoročne in dolgoročne fleksibilnosti stavbe. Kako je mogoče prostore prilagoditi 
različnim dejavnostim? Kako se lahko stavba razvija skozi čas? Kaj omogoča te prilagoditve? 
(Ta opomba je omejena na 6 strani formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami.) 

 

A5. Opis tehničnega koncepta 
 A.5.1 Okoljski koncept: opis okoljskega pristopa, načina, kako se vanj vključuje arhitektura, 

potenciala, ki se razvije ali se lahko razvije s projektom glede na cilje listine o okoljski 
zglednosti? (Priloga 1). (Ta opomba je omejena na 6 strani formata A4 (enostransko) z 
besedilom in slikami.) 

 A.5.2 Glavne tehnične rešitve, predlagane za strukturo stavbe (ta opomba je omejena na 2 
strani formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami). 

 A.5.3 Zasnova „design for all“: opis, kako se pri projektu upošteva dostopnost za osebe z 
zmanjšano mobilnostjo, in sicer na območju okrog same stavbe do vhodov v njo in znotraj nje 
(ta opomba je omejena na 3 strani formata A4 (enostransko) z besedilom in slikami). 

 A.5.4 Opis, kako se pri projektu upoštevajo varnostni vidiki glede na informacije , ki jih vsebuje 
vabilo k sodelovanju (ta opomba je omejena na 3 strani formata A4 (enostransko) z besedilom 
in slikami). 

A6. Razpredelnica s površinami in razmerji 

                                                           
19 Opozarjamo, da natečaj ne določa zaključnih materialov. 
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 A6.1 Razpredelnica, ki prikazuje površine prostorov in druge kvantitativne podatke s kodami 
funkcij glede na obrazec, ki je priložen vabilu k sodelovanju. 

 A6.2 Razpredelnica, ki prikazuje vrste pročelja stavbe glede na obrazec, ki je priložen vabilu k 
sodelovanju. 

 

 Dokument z imenom „Document B: Dessins et autres documents graphiques“ (Dokument B: Skice 
in drugi grafični dokumenti) 

Dokumenti, ki sestavljajo dokument B, morajo upoštevati naslednje zahteve: 
 Dokument B vsebuje grafične dokumente, ki se predložijo v izvirnem formatu DIN A1, so 

pravilno zloženi na format A4 in vstavljeni v posamezne plastične ovojnice, priložena pa jim je 
pomanjšana kopija formata A3, ki ni prepognjena.  

 Grafični dokumenti so brez besedila, lahko pa vsebujejo alfanumerične reference in legendo. 
Legenda je v formatu A3. Digitalna oblika je Word ali Excel. 

 Digitalna oblika risb je .dwg. Te so izdelane v programu AUTOCAD ali v združljivem programu. 
Merilo: 1 enota na skici = 1 cm. 

 Maketa BIM20 (ali več maket), ki je zagotovila izdelavo risb, se zagotovi v obliki, ki omogoča 
pregled makete s pomočjo standardnega pregledovalnika.  

 

 

 

Merilo Najmanjše 
število 
dokumentov 

Največje 
število 
dokumentov 

Format DIN 

1. Urbanistični načrt za evropsko četrt in 
pogled na celotno stavbo z dostopi in 
cestami, reliefni prerezi območja s 
strani Rue du Luxembourg in Rue 
Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Najmanj 4 pomembni oddaljeni 
urbanistični vidiki, kot je določeno v 
vabilu k sodelovanju 

 4 10 A4 

3. Načrti vseh nadzemnih in podzemnih 
ravni arhitekturnega projekta z 
razmejitvami, oznakami in barvnimi 
označbami različnih vrst prostorov v 
skladu s programom 

1/500   določi 
arhitekt 

4. Vsaj 2 prereza z označbo ravni 1/500 2 6 določi 
arhitekt 

5. Zunanji dvignjeni deli stavbe 1/500 4 6 določi 
arhitekt 

6. Vsaj štirje bližnji maketni prikazi stavbe 
od zunaj, ki prikazujejo vključenost v 
obstoječe okolje 

 4 8 A3 

7. Vsaj štirje maketni prikazi, ki 
prikazujejo glavne prostore projekta, in 
sicer: polkrožno dvorano, dvorišče za 
sprejeme, strukturne prostore projekta  

 4 8 A4 

                                                           
20 Zlasti oblikovni elementi strukture, pročelja, funkcij ter skupnih in podrobnih velikosti prostorov, ki omogočajo oblikovanje prikazov površin 
in perspektiv, ki so osnova za izdelavo virtualnih slik. 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  34 

Prenova stavbe PHS  Pravilnik natečaja 

8. Diagrami tokov za obiskovalce, 
poslance, protokol in logistiko.  

 1 2 A0 

9. Zasnova „Design for all“, pojasnjen s 
pomočjo diagrama (z barvami označiti 
dostopna območja) 

 1 2 A1 

10. Maketni prikazi strukture  3 10 A3 

 
 

IV.4.2. PREDSTAVITEV 
DOKUMENTACIJE Z OSNUTKI 

Dokumentacija z osnutki se predstavi kot spremno pismo v papirni obliki, ki so mu priloženi: 

 zapečatena ovojnica z aktom o prevzemu obveznosti; 
 

 eden ali več registratorjev z etiketo „ classeur A / [code d’identification]“ (registrator 
A/[identifikacijska koda]), ki vsebujejo: 

o kontrolni seznam, 
o dokumente, ki sestavljajo dokument A, 
o en ali več CD-ROM z oznako „Document A - [code d’identification] - Original“ (Dokument 

A – [identifikacijska koda] – izvirnik) v obliki zapisa dokumentov, ki sestavljajo dokument 
A, v digitalni obliki neposredno na CD-ROM,  

o en ali več CD-ROM z oznako „Document A - [code d’identification] - Copie“ (Dokument A – 
[identifikacijska koda] – kopija) v obliki zapisa dokumentov, ki sestavljajo dokument A, v 
digitalni obliki neposredno na CD-ROM.  

Če se uporabi več registratorjev, so ti označeni s številkami od 1 do x in vsak ima etiketo „classeur 
A - [code d’identification] - n° x“ (Registrator A – [identifikacijska koda] – št. x). 
Uporabljene etikete morajo biti bele barve, velikosti 192 mm x 39 mm, prilepljene pa so na 
hrbtišče registratorja. 
Natisnjene so v pisavi Arial, navadnem slogu, velikosti 12 in s črno barvo. 
Če se uporabi več CD-ROM, so ti označeni s številkami od 1 do x in vsak ima oznako „Document A 
- [code d’identification]- Original - Disque x“ (Dokument A – [identifikacijska koda] – izvirnik – CD 
x) ali oznako „Document A - [code d’identification] - Copie - Disque x“ (Dokument A – 
[identifikacijska koda] – kopija – CD x), če gre za neposredni zapis na CD-ROM; 
 

 en ali več registratorjev z etiketo „classeur B“ (Registrator B), ki vsebujejo: 
o dokumente, ki sestavljajo dokument B, z etiketo „classeur B / [code d’identification]“ 

(Registrator B/[identifikacijska koda]), 
o en ali več CD-ROM z etiketo „Document B - [code d’identification] - Original“ (Dokument B 

– [identifikacijska koda] – izvirnik) v obliki zapisa dokumentov, ki sestavljajo dokument B, 
v digitalni obliki neposredno na CD-ROM, 

o en ali več CD-ROM z etiketo „Document B - [code d’identification] - Copie“ (Dokument B – 
[identifikacijska koda] – kopija) v obliki zapisa dokumentov, ki sestavljajo dokument B, v 
digitalni obliki neposredno na CD-ROM. 

Če se uporabi več registratorjev, so ti označeni s številkami od 1 do x in vsak ima etiketo „classeur 
B - [code d’identification]- n° x“ (Registrator B – [identifikacijska koda] – št. x). 
Uporabljene etikete morajo biti bele barve, velikosti 192 mm x 39 mm, prilepljene pa so na 
hrbtišče registratorja. 
Natisnjene so v pisavi Arial, navadnem slogu, velikosti 12 in s črno barvo. 
Če se uporabi več CD-ROM, so ti označeni s številkami od 1 do x in vsak ima oznako „Document B 
-[code d’identification] - Original - Disque x“ (Dokument B – [identifikacijska koda] – izvirnik – CD 
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x) ali oznako „Document B - [code d’identification] - Copie - Disque“ (Dokument B – 
[identifikacijska koda] – kopija – CD x), če gre za neposredni zapis na CD-ROM; 
 

 6 predstavitvenih tabel. 
 
 

POGLAVJE 5. ROKI IN POSTOPEK ZA 
PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE 

Z OSNUTKI 

IV.5.1. ROKI IN POSTOPEK ZA 
PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE Z 

OSNUTKI 

Rok za pošiljanje ali vročitev (glej člen IV.5.2) dokumentacije z osnutki je določen v vabilu k sodelovanju. 
Dokumentacija z osnutki, poslana ali vročena po tem datumu in času, se samodejno zavrne. 
 
 

IV.5.2. POSTOPEK ZA 
PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE Z 

OSNUTKI 

Da se ohranita zaupnost in popolnost dokumentacije z osnutki, mora biti pošiljka v dveh ovojnicah.  
Obe ovojnici morata biti zaprti.  
Izbrani kandidati naj uporabijo etikete, priložene vabilu k sodelovanju, ki jih je treba natisniti in zalepiti 
na ovojnici, da bi se olajšala predložitev dokumentacije z osnutki pristojni službi Evropskega 
parlamenta. 
Glede na velikost se lahko izraz „ovojnica“ razume tudi kot paket, kartonska ali druga škatla. Velikost 
škatle naj se čim bolje prilega njeni vsebini. 
Izbrani kandidati morajo v vsakem primeru in ne glede na uporabljeno embalažo svojo dokumentacijo 
z osnutki poslati v kakovostnih ovojnicah ali embalaži, ki se ne more strgati, saj v nasprotnem primeru 
ne bi bili več zagotovljeni zaupnost in popolnost vsebine. 
Če se uporabijo samolepilne ovojnice, morajo biti dodatno zalepljene s samolepilnim trakom, 
pošiljatelj pa se mora čezenj podpisati. Kot podpis pošiljatelja velja njegov lastnoročni podpis ali žig 
podjetja. 
Dokumentacija z osnutki, katere vsebina ni ostala zaupna do trenutka, določenega za njeno odprtje, se 
zavrne. 
Na zunanji ovojnici mora biti navedena identifikacijska koda, ki jo izbere izbrani kandidat. 
 
Izbrani kandidati lahko dokumentacijo z osnutki oddajo: 

 prek dostavne službe, pri čemer je merodajen datum vročitve tej službi, na naslov, naveden na 
priloženih etiketah, 

 ali z neposredno vročitvijo oziroma vročitvijo prek zastopnika izbranega kandidata službi za 
uradno pošto najpozneje zadnji dan in uro, predvidena za oddajo kandidatur. Služba za uradno 
pošto Evropskega parlamenta ob vročitvi dokumentacije osnutkov izda datirano in podpisano 
potrdilo v dveh izvodih. Merodajna bosta datum in ura, navedena na potrdilu. Uradne ure 
službe za uradno pošto, kjer je treba vročiti dokumentacijo z osnutki, so: 

od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00, 
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ob petkih od 9.00 do 12.00. 
Zaprto ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dnevih Evropskega parlamenta. 

Evropski parlament ne more zagotoviti sprejetja dokumentacije z osnutki, predložene na 
kakršen koli način, zunaj navedenih uradnih ur službe za uradno pošto. 
Evropski parlament ne more biti odgovoren, če izbranim kandidatom ne sporoči sprememb 
uradnih ur službe za uradno pošto, do katerih pride po tem, ko je že poslal razpisno 
dokumentacijo. Zainteresirani izbrani kandidati morajo pred osebno vročitvijo dokumentacije 
z osnutki preveriti veljavnost uradnih ur. 
 

POGLAVJE 6. SPOROČANJE 
REZULTATOV 

Evropski parlament bo vse kandidate istočasno po elektronski pošti obvestil o ukrepih, ki jih je sprejel 
v zvezi z njihovim osnutkom. 
V obvestilih o rezultatih kandidatom, ki niso bili izbrani, bodo navedena razpoložljiva pravna sredstva 
za pritožbo. 
Obvestilo o rezultatih, ki bo posredovano izbranemu kandidatu, ne pomeni obveznosti institucije do 
njega niti v smislu izbire njegovega projekta za izvedbo niti v smislu obveznosti institucije, da mu dodeli 
naknadno nalogo. 
 
 
 
 

DEL V. NADALJEVANJE POSTOPKA 

POGLAVJE 1. IZBIRA PREDSEDSTVA 
Zmagovalni projekt in najboljši projekt, predložen v okviru drugega postopka – obnova ali 
rušenje/rekonstrukcija – bo predstavljen predsedstvu Evropskega parlamenta, ki je politični organ, 
odgovoren za upravljanje upravnih, organizacijskih in finančnih zadev v zvezi z delovanjem institucije. 
Predstavitev bo temeljila na poročilu natečajne komisije glede lastnosti, prednosti in pomanjkljivosti 
predstavljenega projekta ali projektov. Vključevala bo predvsem sklepne ugotovitve neodvisne ocene 
stroškov dveh izbranih projektov, ki bo pripravljena na podlagi skupne osnove, posredovane skupaj z 
vabilom k sodelovanju na natečaju. S sodelovanjem na natečaju se izbrani kandidati strinjajo z rezultati 
te ocene. 
Predsedstvo bo na tej podlagi odločilo, kateri projekt bo izveden. 
Po koncu te operacije se bodo odprle vse ovojnice z identifikacijskimi kodami osnutkov, da se bodo 
lahko identificirali avtorji posameznega osnutka. 
Prenos pravic reproduciranja ter priobčitve slik in posnetkov prenovljene stavbe javnosti, kot je 
opredeljeno v zadnjem pododstavku člena II.1.7, in odpoved pravicam iz tega pododstavka se po 
zaključku postopka v skladu s členom 11.1.b priloge finančne uredbe plača izbranemu kandidatu, ki je 
oddal izbrani projekt, v višini 100.000 EUR brez DDV v zameno za potrdilo „o dokončni poravnavi vseh 
zahtevkov“. 
 

POGLAVJE 2. DODATNA POMOČ  
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V.2.1. SPLOŠNO 

Evropski parlament si pridržuje pravico, vendar k temu ni obvezan, da z zmagovalcem natečaja začne 
postopek pogajanj za podpis pogodbe o storitvah za spremljanje in razvijanje koncepta v okviru 
postopka za imenovanje strokovnjaka za oblikovanje in gradnjo. 
Če bi se Evropski parlament odločil, da začne zgoraj navedeni postopek, bi za slednjega veljale določbe 
UREDBE (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, zlasti točke (d) člena 11(1) Priloge 1 k navedeni 
uredbi. 
Evropski parlament si prav tako pridržuje pravico, da začne postopek s pogajanji z avtorjem drugega 
projekta, predstavljenega predsedstvu, in sicer bi veljale določbe UREDBE (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije, zlasti točke (d) člena 11(1) Priloge 1 k navedeni uredbi. 
 

V.2.2. POVERJENE NALOGE 

Odvisno od sklenitve pogodbe bodo naloge opisane v osnutku pogodbe in tehničnih pogojih v zvezi z 
njimi, ki bodo sporočeni na začetku postopka s pogajanji. 
Med drugim bodo vključevale naslednje faze: 

 Pomoč pri pripravi in vodenju konkurenčnega dialoga 

 Pomoč pred pridobitvijo dovoljenj 

 Pomoč med obdelavo vlog za dovoljenja 

 Pomoč pri upravljanju sprememb 

V primeru sklenitve pogodbe bo le pomoč Evropskemu parlamentu med pripravo in izvedbo postopka 
konkurenčnega dialoga nujno vključena v delo, izvajanje drugih storitev pa je neobvezno. 
 

V.2.3. KONKURENČNI DIALOG 

Brez poseganja v določbe naslednjega odstavka avtor ali avtorji projekta, ki ga je Evropski parlament 
izbral za izvedbo, v nobenem primeru ne morejo sodelovati v postopku konkurenčnega dialoga, ki ga 
ima Evropski parlament pravico organizirati ob koncu natečaja, niti vzpostaviti stika z udeleženci 
omenjenega postopka konkurenčnega dialoga. 
Če se sklene pogodba med Evropskim parlamentom in avtorji projekta, ki ga je Parlament izbral za 
izvedbo, bodo s pogodbo določena odstopanja od tega splošnega pravila in izvedbena pravila.  
 
 

POGLAVJE 3. JAVNA RAZSTAVA 
OSNUTKOV 

Na koncu natečaja osnutkov ali postopka s pogajanji z zmagovalcem, če se za Parlament odloči zanj, 
bo Evropski parlament organiziral javno razstavo vseh dopustnih osnutkov.  
Vsi kandidati bodo povabljeni na otvoritev javne razstave. 
Po zaključku razstave osnutkov bo mogoče osnutke kandidatov, ki niso bili izbrani, po dogovoru 
prevzeti v 30 koledarskih dneh.  
Zahtevki se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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DEL VI. SEZNAM PRILOG 
Priloga 1: Listina o okoljski zglednosti  
Priloga 2: Razpredelnica funkcij 
Priloga 3: Okvirno načrtovanje 
Priloga 4:  Stanje, postavitev in pogledi na obstoječo stavbo 
Priloga 5: Tehnična področja 

 

 


