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DEL I. TÄVLINGENS ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL 
 

KAPITEL 1. TÄVLINGENS SYFTE 
I enlighet med bestämmelserna i Europarlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget 1 samt bestämmelserna i dess 
bilaga I har Europaparlamentet beslutat att utlysa en arkitekttävling för att ta fram detaljerade 
planritningar för att förnya Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel. 
Europaparlamentet: 
Sedan 1979 är Europaparlamentet den institution som säkerställer den demokratiska 
representationen för alla medborgare i Europeiska unionen. 
I parlamentet sitter 751 ledamöter som väljs genom allmänna direkta val i Europeiska unionens 
28 medlemsstater och som ansvarar för lagstiftning och budget inom ramen för det mandat väljarna 
anförtror dem. 
Europaparlamentets huvudbyggnad i Bryssel är Paul-Henri Spaak-byggnaden som inte bara inhyser 
plenisalen där ledamöternas plenarsammanträden hålls, utan även lokaler där parlamentets utskott 
håller sina sammanträden, presskonferenser hålls och besökare tas emot. 
 

KAPITEL 2. VISION 
Europaparlamentet är ett symboliskt säte för den europeiska demokratin och en hörnsten 
i kontinentens nutidshistoria. Europaparlamentets byggnadsarv är viktigt inte bara för EU:s lagstiftare, 
utan även för medborgarna, eftersom byggnaderna erbjuder en viktig offentlig arena där det är möjligt 
för medborgarna att föra en dialog och ta del av europeisk demokrati och europeiska värderingar. 
Byggnaderna är också en viktig mötesplats där man firar och högtidlighåller vårt gemensamma 
europeiska demokratiska arv. Byggnadsarvet måste bevaras och utvecklas som en stark symbol för vår 
nutidshistoria. 
 
Det europeiska projektet har genomgått flera utvidgningar och har för närvarande 28 medlemsstater. 
Tack vare sina direktvalda ledamöter företräder Europaparlamentet mer än 500 miljoner 
EU-medborgare. Under denna historiska process har Europaparlamentet förstorat sina byggnader och 
anpassat sina lokaler för att de ska återspegla parlamentets allt viktigare roll som fullvärdig 
medlagstiftare. Målet har varit att ge ledamöterna bästa möjliga arbetsvillkor. På grund av 
Europaparlamentets utökade befogenheter har det varit nödvändigt att stärka kontakterna till 
medborgarna och göra det lättare för dem att förstå det europeiska projektet. 
 

 Ledamöternas parlament ÄR medborgarnas parlament:  

Parlamentet är öppet för medborgarna, det samverkar med dem och ger dem möjlighet 
att få en alldeles särskild unik upplevelse. Samspelet med medborgaren utvecklas: Från 
att vara en förbipasserande blir medborgaren en besökare som engagerar sig och därefter 
en medlagstiftare. Medborgarna välkomnas i sin mångfald och sina värderingar och 
uppmuntras på så sätt att bli delaktiga i det europeiska projektet.  

 Europaparlamentet vill vara ett föredöme i sitt engagemang för globala miljöfrågor:  

Den framtida byggnaden ska vara integrerad och sammanlänkad med sin omgivning, såväl 
stadsmiljön som naturen och den sociala miljön.  

                                                           
1 Även kallad budgetförordningen i detta dokument. 
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Byggnaden ska vara hållbar och hållbarheten ska mätas i användbarhet, 
underhållsmässighet, flexibilitet och anpassningsbarhet. Flexibiliteten ska planeras med 
hänsyn till rum, tid och teknik. 
Byggnaden och dess utvecklingsprocess ska följa de bästa metoderna för hållbarhet och 
beständighet, vilka ska balanseras mellan enkelhet och välgenomtänkt teknik (särskilt 
med avseende på ekologi, hållbarhet och en cirkulär ekonomi). 
Förnyelseprojektet ska ha en positiv inverkan på omgivningen. Europaparlamentet har 
fastställt sina miljöambitioner i form av en stadga för klimatföredöme som finns bifogad 
som bilaga 1. 
 

KAPITEL 3. SYFTE 
Syftet med tävlingen är att välja ut två koncept (se närmare uppgifter i del V - kapitel 1) som 
överlämnas till Europaparlamentets presidium som sedan väljer ett av koncepten som ska utvecklas i 
detalj av en formgivnings- och byggnadsaktör, oberoende av konceptets upphovsman. 
Tävlingen syftar huvudsakligen till att genom konceptet fastställa 

 de yttre volymerna och de större inre utrymmenas volymer, 

 byggnadens förhållande till omgivningen, förhållandena mellan de inre och yttre 
utrymmena, förhållandena mellan funktionerna och förhållandena mellan de olika 
användarna och byggnaden, 

 den yttre och inre miljön via dessa element, 

 en utvecklingspotential för Europaparlamentets ambitioner genom den arkitektoniska 
och tekniska utformning som följer inom ramen för formgivningen och byggandet. 

Koncepten kommer att bedömas utifrån dessa grunder. Om de koncept som läggs fram behöver 
innehålla hänvisningar till material, ytstrukturer eller färger kommer vägledande information om detta 
att ges. Om projektet som ska utvecklas innehåller denna typ av information kommer den att 
överlämnas till formgivnings- och byggaktören som kommer att bedöma den utifrån 
Europaparlamentets ambitioner och mål. 
Europaparlamentet ansvarar för konceptet gentemot formgivnings- och byggaktören. I egenskap av 
ansvarig institution har Europaparlamentet för avsikt att vända sig till det valda konceptets 
upphovsman för assistans under projektets utvecklingsetapper. 
Europaparlamentet förbehåller sig dock rätten att välja huruvida projektet ska genomföras eller inte 
samt huruvida ett assistansuppdrag ska tilldelas eller inte. 
 

KAPITEL 4. BAKGRUND 
Paul-Henri Spaak-byggnaden ingår i ett område på cirka 665 000 m² som omfattar ett tiotal byggnader. 
Bruttoarean för den aktuella byggnaden uppgår till cirka 84 000 m²(2) och skulle kunna ökas med 
hänsyn till de befintliga plan- och byggföreskrifterna. Byggnaden inhyser Europaparlamentets plenisal 
i Bryssel där 751 ledamöter från samtliga EU-länder sitter. 
Europaparlamentet är en multikulturell och flerspråkig församling där inte mindre än 24 språk talas 
och tolkas varje dag och där det europeiska mottot ”Förenade i mångfalden” konkretiseras. 
Byggnaden ligger mellan två stadsområden som skiljer sig från varandra vad gäller form och funktioner, 
och den är belägen intill en stor park i Bryssel, Léopoldparken, där olika kultur- och 
forskningsinstitutioner har sitt säte. 
 
 
 

                                                           
2 Bruksarea: cirka 39 000 m². 
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KAPITEL 5. FUNKTIONER 
Den framtida byggnaden ska omfatta följande: 

 Plenisalen som ska rymma samtliga ledamöter av Europaparlamentet samt besökare. 

 Sammanträdeslokaler för parlamentets utskott och för trepartsmöten 3. 

 Ett utrymme för mottagning, möten och utbildning riktat till medborgarna. 

 Utrymmen för VIP-evenemang. 

 Medieutrymmen. 

 Utrymmen för kulturella aktiviteter. 

 Sällskapsutrymmen. 

 Stödfunktionsutrymmen för all verksamhet inom Europaparlamentet (sammanfattning 
i bilaga 2). 

För att säkerställa att olika sorters projekt läggs fram presenteras vissa funktioner i det övergripande 
programmet som valfria och andra presenteras med minimikapacitet och idealisk kapacitet. Dessa 
element återfinns i ovannämnda bilaga. 
Funktionerna bör organiseras på ett sätt som möjliggör en enkel användning av utrymmena, naturlig 
visibilitet som minimerar antalet skyltar samt inrättande av tydliga gångvägar för bland annat 
användare, VIP-gäster, medier, besökare och logistik.  
Besökarna ska dessutom kunna följa en gångväg som ger dem en unik upplevelse. 
Byggnadens flexibilitet bör på kort sikt göra det möjligt att använda utrymmena för flera olika ändamål 
och, på lång sikt, att lätt genomföra ändringar. 
 

KAPITEL 6. FÖRNYELSE 
Även om man genomfört flera rivnings- och återuppbyggnadsprojekt i det kvarter där 
EU-institutionerna är belägna, medför miljöstrategin, som grundar sig på en livscykelanalys och 
huvudstadsregionen Bryssels ambitioner att utveckla en cirkulär ekonomi, att renoveringsalternativet 
och återuppbyggnadsalternativet båda måste utredas med lika stort intresse.  
 
På grund av byggnadens skick måste en grundlig renovering hur som helst genomföras. 
Begreppet förnyelse ger utrymme för en strategi där två konstruktiva förfaranden är möjliga 4. 
 
 

  

                                                           
3 Trepartsmötena är förlikningssammanträden för lagstiftningsärenden som samlar företrädare för kommissionen, rådet och parlamentet. 

4 Se även artikel IV.3.1.  
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DEL II. FÖRFARANDET 

KAPITEL 1. ÖVERSIKT 

 KOR TFA TTA D B ESKRI V NI N G AV  
FÖR FAR A N DET  

Förfarandet omfattar en tävling i två etapper, nämligen 

 en etapp för urval av kandidater, 

 en etapp för själva planritningstävlingen. 

Under första etappen går Europaparlamentet igenom de ansökningar som har kommit in och väljer 
sedan ut kandidater utifrån de objektiva kriterierna, vilka bl.a. möjliggör bedömningen av 
kandidaternas ekonomiska och professionella kapacitet mot bakgrund av tävlingssyftet. 
Efter denna etapp inbjuds de utvalda kandidaterna, nedan även kallade tävlingsdeltagarna, att delta i 
själva planritningstävlingen under vilken de får lämna in planritningar som läggs fram för en jury som 
bedömer och rangordnar dem för att sedan utnämna en vinnare. 
Närmare information om det exakta förfarandet för varje etapp ges längre fram i det här dokumentet. 
 

 VILLKOR FÖR DELTAGANDE 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 2 i del II i detta dokument är den här 
tävlingen öppen på samma villkor för alla fysiska och juridiska personer samt offentliga organ från 

 en av Europeiska unionens medlemsstater, 

 ett tredjeland som har ingått ett särskilt avtal med Europeiska unionen avseende 
offentliga upphandlingar, 

 ett tredjeland som har ratificerat ”Världshandelsorganisationens plurilaterala avtal om 
offentlig upphandling (GPA)”. 

Viktigt meddelande till brittiska kandidater: 
 
Ekonomiska aktörer som är etablerade i Förenade kungariket får ansöka om att delta i denna tävling, 
och de får lämna in en planritning om de blir utvalda. 
 
Om Förenade kungariket lämnar Europeiska unionen ska de regler för tillträde till 
EU:s upphandlingsförfaranden och tävlingar som är tillämpliga på ekonomiska aktörer som är 
etablerade i ett tredjeland gälla, från och med dagen för det officiella utträdet, för ekonomiska aktörer 
som är etablerade i Förenade kungariket, om inte Förenade kungariket och Europeiska unionen 
kommer överens om något annat i de pågående förhandlingarna. 
 
Om rätten att delta inte föreskrivs i de rättsliga bestämmelser som följer av förhandlingarna och som 
är tillämpliga efter utträdet, ska Europaparlamentet från förfarandet avstänga de deltagare som är 
etablerade i Förenade kungariket. Denna avstängning kan ske när som helst under förfarandets gång 
innan vinnaren utses. 
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 GRUPPER AV EKONOMISKA 
AKTÖRER 

Grupper av ekonomiska aktörer har rätt att delta i tävlingen. 
Europaparlamentet kan godkänna olika juridiska former av grupper på villkor att dessa garanterar att 
medlemmarna i gruppen under alla förhållanden har ett solidariskt ansvar gentemot 
Europaparlamentet. 
Om en grupp av ekonomiska aktörer lämnar in en ansökan måste gruppens rättsliga företrädare vara 
arkitekt. 
Genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 i den belgiska lagen från den 20 februari 1939, enligt 
vilka ”utövandet av arkitektyrket är oförenligt med yrket som entreprenör inom offentliga eller privata 
bygg- och anläggningsarbeten”, kommer eventuella entreprenörer som utför offentliga eller privata 
bygg- och anläggningsarbeten och som ingår i en grupp av ekonomiska aktörer som deltar i tävlingen, 
att uteslutas från att delta i samtliga förfaranden för offentlig upphandling av bygg- och 
anläggningsarbeten i samband med projektet att förnya Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel. 
 

 ERSÄTTNING 

Alla tävlande som har deltagit i den andra etappen av tävlingen och som inte har utnämnts till vinnare, 
men som har bidragit med en planritning av tillräckligt hög kvalitet som anses överensstämma med 
tävlingsreglerna, erhåller en ersättning på 50 000 euro exkl. moms mot mottagande av en faktura som 
”slutlig betalningsuppgörelse”. 
Om en tävlingsdeltagare lämnar en planritning för varje byggförfarande, dvs. renovering och 
återuppbyggnad (se IV.1), och planritningarna är av tillräckligt hög kvalitet och anses överensstämma 
med tävlingsreglerna, erhåller tävlingsdeltagaren en ersättning på 75 000 euro exkl. moms mot 
mottagande av en faktura som ”slutlig betalningsuppgörelse”. 
Vinnaren av tävlingen får en ersättning på 150.000 euro exkl. moms mot överlämnande av en faktura 
som ”slutlig betalningsuppgörelse”. 
Det är inte möjligt att erhålla alla ovannämnda ersättningar. 
 

 FÖLJDERNA AV ATT DELTA I 
TÄVLINGEN 

Genom att delta i denna tävling godkänner kandidaten de villkor som anges i följande handlingar: 

 Meddelande om tävling. 

 Dessa tävlingsregler samt tillhörande bilagor. 

Kostnader som uppstår inom ramarna för deltagandet i tävlingen tillskrivs kandidaterna och kan inte 
ersättas. 
 
Uppföljningen av ansökan innebär att personuppgifter (t.ex. namn, adress, cv) registreras och 
behandlas.  
Dessa uppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (se även II.1.9). 
 
Genom att delta i uttagningsprovet erkänner kandidaterna att de ensamma är ansvariga vid rättsliga 
prövningar som rör de verksamheter som bedrivs inom ramen för tävlingen. Tävlingsdeltagarna 
accepterar de skyldigheter som åläggs i bestämmelserna i artikel 129 i Europarlamentets och rådets 
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förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna 
budget. 

 SEKRETESS 

De tävlande lovar att inte avslöja någon information (däribland administrativ, budgetrelaterad, teknisk, 
organisationsrelaterad eller operativ information) och inte heller vidarebefordra något dokument som 
erhålls inom ramen för tävlingen. All information och alla dokument ska betraktas som konfidentiella. 
Om en kandidat i något skede av förfarandet gör sig skyldig till en överträdelse av ovannämnda 
sekretessregel kan detta leda till ett omedelbart avvisande av ansökan. 
 

 UPPHOVSRÄTT 

Tävlingsdeltagarna ska inför Europaparlamentet intyga 

i) vilka de upphovsmän är som genom sina kreativa val har bidragit till de planritningar, modeller, 
planer och projekt som lämnats in, 
 
ii) att dessa upphovsmän, som av tävlingsdeltagarna på vederbörligt sätt informerats om 
tävlingsvillkoren, skriftligen har överlåtit sin ekonomiska upphovsrätt till tävlingsdeltagaren och, inom 
ramen för vad som föreskrivs i tävlingsreglerna, sina ideella rättigheter med avseende på dessa 
planritningar och projekt. 
 
En försäkran på heder och samvete som undertecknats av tävlingsdeltagarnas rättsliga företrädare ska 
ingå i det åtagande som lämnas in tillsammans med planritningen. Syftet med denna försäkran är att 
göra tävlingsdeltagaren ansvarig för att erhålla kreativa medarbetares ekonomiska rättigheter och för 
att få dessa medarbetare att delvis avstå från sina ideella rättigheter. 
 
Dokument, planritningar, modeller, även i ursprungsformat, planer, och andra databärare som lämnats 
in i samband med tävlingen förblir Europaparlamentets egendom. 
 
På de villkor som anges i denna artikel förbinder sig tävlingsdeltagarna att till Europaparlamentet 
överlåta all nyttjanderätt avseende de planritningar, modeller, planer och andra verk som lämnats in 
inom ramen för tävlingen. Den överlåtna nyttjanderätten kommer att utövas inom ramen för 
information och kommunikation i samband med tävlingen och det eventuella genomförandet av 
projektet. Denna rätt överlåts inom Europeiska unionens territorium och, när det gäller 
mångfaldigande och kommunikation via internet eller andra kommunikationsmedel med 
internationell räckvidd, för användning i hela världen. Denna nyttjanderätt ska särskilt omfatta 

a. rätten till mångfaldigande och offentliggörande, i alla de format och medier som 
Europaparlamentet väljer, inbegripet särskilt papper och elektronisk framställning,  

b. rätten att sprida kopior som återger verken, 
c. rätten till alla former av ändringar, bland annat för Europaparlamentets 

kommunikationsändamål eller för genomförandet av renoveringen eller återuppbyggnaden av 
Paul-Henri Spaak-byggnaden, 

d. rätten att på alla sätt kommunicera med allmänheten, oavsett kommunikationsform, särskilt på 
trådbunden eller trådlös väg, via satellit, kabel, internet och utställningar. 
 

Överlåtelsen av de rättigheter som anges ovan utgör motprestationen för deltagandet i tävlingens 
andra fas och utbetalningen till tävlingsdeltagarna av den ersättning som anges i artikel II.1.4 i 
tävlingsreglerna. Ersättningen som betalas till tävlingsdeltagarna innebär också att Europaparlamentet 
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har rätt att återanvända de dellösningar som dessa tävlingsdeltagare har föreslagit inom ramen för 
tävlingen. Europaparlamentets nyttjanderätt, som fastställs i fjärde stycket ovan i denna artikel, ska 
inte ge upphov till någon ytterligare betalning eller ersättning utöver denna ersättning. 
 
Europaparlamentet åtar sig att vid användningen av de medier och de verk som ingår i projekten, när 
så är möjligt, nämna tävlingsdeltagarnas och upphovsmännens namn i enlighet med allmänt 
vedertagen praxis. 
 
Europaparlamentet förvärvar också rätten att först offentliggöra projekten och först ställa ut 
planritningarna, modellerna, planerna och andra databärare som lämnats in av tävlingsdeltagarna 
inom ramen för tävlingen. Upphovsmännen avsäger sig i detta hänseende rätten att bestämma när, 
var och under vilka omständigheter deras verk kommer att offentliggöras för första gången. 
 
I utbyte mot den ersättning som utbetalas till de tävlingsdeltagare som lämnat in en giltig planritning 
förvärvar Europaparlamentet rätten att förverkliga eller inte förverkliga det valda projektet och att 
ändra och komplettera det i enlighet med det man har för avsikt att göra vid den detaljerade 
utformningen och förverkligandet. Upphovsmannen till det valda projektet ger upp sin rätt att ändra 
planritningarna och andra element i det allmänna konceptet och samtycker till att avstå från sin rätt 
till integritet i förhållande till de beslut som fattas i samband med den detaljerade utformningsfasen 
och det slutliga genomförandet av projektet att förnya Paul-Henri Spaak-byggnaden. 
 
Genom sitt deltagande i tävlingen godkänner tävlingsdeltagarna, ifall deras projekt väljs ut för att 
förverkligas, reproduktion i alla sorters medier och offentliggörande, oberoende av sätt och form, av 
bilder av den förnyade PHS-byggnaden och dess planritning, som helt eller delvis använts i det slutliga 
genomförandet, och avsäger sig rätten att motsätta sig detta med hänvisning till upphovsrätten. Detta 
tillstånd beviljas Europaparlamentet, de övriga EU-institutionerna samt belgiska federala, regionala 
och lokala myndigheter. Som ersättning för den överlåtelse av rättigheter som avses i detta stycke, 
samt det partiella avståendet, betalar Europaparlamentet 100 000 euro exkl. moms mot 
överlämnande av en faktura som ”slutlig betalningsuppgörelse”. Europaparlamentet åtar sig att, när 
så är möjligt, nämna tävlingsdeltagarnas och upphovsmännens namn i enlighet med allmänt 
vedertagen praxis 
 

 REKLAM 

All hänvisning till tävlingen, särskilt inom ramen för kommersiell reklam, arbetsreferenser eller 
kandidaters publikationer är förbjuden, såvida inte Europaparlamentet i förväg gett sitt skriftliga 
godkännande. 
 

 PERSONUPPGIFTER 

Uppföljningen av ansökningarna innebär att personuppgifter (t.ex. namn, adress, cv) registreras och 
behandlas.  
I egenskap av ansvarig för anordnandet av tävlingen ser Europaparlamentet till att kandidaternas 
personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Detta gäller i synnerhet 
sekretessen och säkerheten kring sådana uppgifter. 
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Personuppgifterna kommer att behandlas enbart av de anställda som utsetts för detta av Direktorat D 
– Fastighetsprojekt inom generaldirektoratet för infrastruktur och logistik och uteslutande inom ramen 
för tävlingen.  
Kandidaterna kan på begäran få närmare upplysningar om sina personuppgifter och korrigera felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter.  
För alla frågor om behandling av personuppgifter kan kandidaten vända sig till Direktorat D – 
Fastighetsprojekt.  
Eventuella korrigeringar av uppgifter som kandidaten själv har lämnat in, vilka begärs efter sista 
ansökningsdagen, tas dock inte i beaktande vid bedömningen av ansökan.  
Varje kandidat har rätt att när som helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen rörande 
behandling av personuppgifter. 
 

 ANVÄNDNINGEN AV SPRÅK 

Användningen av språk inom ramen för förfarandet. 
Deltagarna uppmanas uppmärksamma följande: 

 Tävlingsreglerna finns tillgängliga på Europeiska unionens alla officiella språk. Om det i 
översättningarna förekommer oklarheter är endast den franska versionen giltig. 

 Officiella styrkande handlingar, dvs. handlingar som utfärdats av nationella myndigheter, 
nationella yrkesorganisationer eller liknande organ, vad gäller uteslutnings- och urvalskriterier, 
behöver inte översättas så länge de är skrivna på ett av Europeiska unionens officiella språk. 

 Standardformulären som ska användas för att upprätta ansökans huvuddokument finns endast 
tillgängliga på franska och engelska. 

 Bedömningen av ansökningarna görs utifrån de franska eller engelska versionerna av de 
dokument som kandidaterna lämnar in eller, i förekommande fall, av den engelska eller franska 
översättning som görs av Europaparlamentets generaldirektorat för översättning. 

De kandidater som lämnar in dokument på ett annat språk än franska och engelska godkänner 
att bedömningen av deras ansökan görs utifrån ovannämnda översättningar och avsäger sig 
invändningar mot översättningar eller tolkningar som de anser vara felaktiga. 

 Referensdokument för själva planritningsetappen finns endast tillgängliga på franska och 
engelska. 

 Dokument som läggs fram av tävlingsdeltagarna inom ramen för planritningsetappen får endast 
vara skrivna på franska eller engelska. 

 De lokala föreskrifterna för Brysselregionen finns endast tillgängliga på franska och 
nederländska. 

Det är därför absolut nödvändigt att flera personer i det team som ansvarar för genomförandet av 
planritningarna, om kandidaten väljs ut, har mycket goda kunskaper i franska och/eller engelska.  
 
Språken som ska användas om avtal ingås efter avslutad tävling. 
Om Europaparlamentet bestämmer sig för att ingå ett avtal med upphovsmannen till det valda 
projektet ska arbetsspråken inom ramen för genomförandet av avtalen vara franska och engelska. 
 

 PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR 
TÄVLINGEN 

Den preliminära tidsplanen finns bifogad som bilaga 3. 
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 DOKUMENT SOM RÖR 
FÖRFARANDET 

De dokument som kandidaten behöver för att lämna in sin ansökan i den första tävlingsetappen, bl.a. 
standardformulären, kan laddas ned fritt och utan kostnad på adressen 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.. 
Dokumenten finns tillgängliga i ett redigerbart format och i ett icke-redigerbart format. 
Dokumenten i redigerbart format tillhandahålls endast för att underlätta upprättandet av ansökan. 
Kandidaterna får endast fylla i dessa dokument på de ställen som ska kompletteras, och de får inte 
under några som helst omständigheter ändra originaltexten. 
Skulle det förekomma en diskrepans mellan dokumenten i redigerbart format och dokumenten i 
icke-redigerbart format betraktas endast de senare som giltiga. 
De dokument som de kandidater som har valts ut efter den första etappen behöver för att lämna in 
sitt projekt kommer i god tid att skickas ut av Europaparlamentet. Dokumenten skickas direkt till dessa 
kandidater. 
 

 UTGIFTER 

Utgifter som uppstår inom ramarna för deltagandet i tävlingen tillskrivs kandidaterna och kan inte 
ersättas. 
 

KAPITEL 2. KOMMUNIKATION 
UNDER FÖRFARANDET 

Med risk för uteslutning från förfarandet är all kontakt mellan Europaparlamentet och kandidaterna, 
eller mellan kandidaterna och juryn, strikt förbjuden under hela förfarandet, utom i de fall som anges 
nedan. 
 

 UNDER URVALSETAPPEN 

A. Kontakter på kandidatens initiativ 
De kandidater som önskar få kompletterande information om själva förfarandet eller om de handlingar 
som rör förfarandet, ska ställa sina frågor skriftligen före den 11/12/2019 via följande webbplats: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Förfarandets referens: CONCOURS N° 06D40/2019/M052 

 
Europaparlamentet kommer inte att besvara muntliga frågor, frågor som mottagits efter det att 
tidsfristen löpt ut eller frågor som märkts eller adresserats på ett felaktigt sätt. 
 
De frågor som inkommit och svaren på dessa kommer att överföras via webbplatsen 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm., som är tillgänglig för alla kandidater, 
senast den 17/12/2019. 
 
 
 
 
B. Kontakter på Europaparlamentets initiativ 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Europaparlamentet kan på eget initiativ, om parlamentets avdelningar upptäcker ett fel, en oklarhet, 
ett förbiseende eller någon annan typ av redaktionell brist i de handlingar som rör förfarandet, 
informera tävlingsdeltagarna om detta via följande webbplats:  

https://etendering.ted.europa.eu 
Kandidaterna uppmanas därför att regelbundet besöka webbplatsen under urvalsetappen. 
 

 UNDER TÄVLINGENS 
PLANRITNINGSETAPP 

A. Kontakter på tävlingsdeltagarnas initiativ 
På tävlingsdeltagarnas skriftliga begäran kan Europaparlamentet tillhandahålla ytterligare 
upplysningar, dock enbart i syfte att förklara tävlingens art, villkoren för tävlingsinbjudan samt andra 
handlingar inom ramen för tävlingens planritningsetapp. 
Frågorna får endast skickas per e-post till följande adress: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Frågorna ska ha rubriken CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
Tidsfristen att lämna in frågor kommer att meddelas tävlingsdeltagarna tillsammans med 
tävlingsinbjudan. 
Frågor som mottas efter det att tidsfristen löpt ut, eller frågor som märkts eller adresserats på ett 
felaktigt sätt, kommer inte att besvaras. 
Frågorna och svaren kommer att samlas i ett dokument som skickas ut via e-post till alla utvalda 
tävlingsdeltagare senast det datum som meddelas i samband med tävlingsinbjudan. 
 
B. Kontakter på Europaparlamentets initiativ 
Europaparlamentet kan på eget initiativ, om parlamentets avdelningar upptäcker ett fel, en oklarhet, 
ett förbiseende eller någon annan typ av redaktionell brist i tävlingsinbjudan, tävlingsreglerna eller 
annan handling som är nödvändig för inlämning av planritningarna, informera tävlingsdeltagarna om 
detta samma datum och på exakt samma sätt. Denna information meddelas endast via e-post. 

 
C. Kontakt under det frivilliga platsbesöket 
Under det frivilliga platsbesöket får tävlingsdeltagarna endast ställa allmänna frågor som inte avser 
tävlingsförfarandet eller tekniska aspekter. 
Om tävlingsdeltagarna som en följd av det frivilliga platsbesöket önskar ställa mer specifika frågor, kan 
de göra detta i enlighet med bestämmelserna i led A ovan.  
 
D. Kontakt med juryn 
All kontakt mellan tävlingsdeltagarna och jurymedlemmarna är förbjuden. Detta gäller även frågor om 
tävlingens art, bestämmelserna i dessa tävlingsregler, villkoren i tävlingsinbjudan eller andra 
handlingar inom ramen för förfarandet.  
 
E. Kontakt mellan tävlingsdeltagarna 
All kontakt mellan tävlingsdeltagarna, med undantag för när de närvarar vid de frivilliga platsbesöken, 
är förbjuden inom ramen för tävlingen. 
 
 
 
 
 

KAPITEL 3. JURYN 

https://etendering.ted.europa.eu/
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 JURYNS SAMMANSÄTTNING 

Juryn är sammansatt av följande elva ordinarie medlemmar och två suppleanter: 

 En vice talman från Europaparlamentet. 

 En företrädare för Europaparlamentets administration. 

 En företrädare för huvudstadsregionen Bryssel. 

 En arkitekt från Europaparlamentets administration. 

 Tre arkitekter som inte tillhör Europaparlamentet. 

 En stadsplanerare som inte tillhör Europaparlamentet. 

 Två företrädare för det civila samhället. 

 En miljöexpert. 

 Två arkitektsuppleanter. 

 FÖRHANDSGRANSKNING AV 
PLANRITNINGARNA 

Innan projekten läggs fram för juryn kontrolleras de av jurysekretariatet som sammanställer en rapport 
om deras överensstämmelse med tävlingsreglerna och samstämmighet med grundläggande uppgifter 
och programmet samt med all annan dokumentation som tillhandahållits tävlingsdeltagarna 

 med avseende på administrativa krav såsom inlämning i tid, lämnande av samtliga obligatoriska 
handlingar samt anonymitet, 

 med avseende på tekniska krav för projektet, vilka beskrivs i tävlingsreglerna och dess bilagor.  

Jurysekretariatet ska även påtala eventuella fel i ritningar, påskrifter eller beräkningar i de dokument 
som lämnats in av tävlingsdeltagarna. 
Jurysekretariatet granskar förslagen under tystnadsplikt. Tävlingsdeltagarnas namn får inte nämnas i 
förhandsgranskningsrapporten, utan förslagen ska omnämnas med hjälp av en identifikationskod i 
enlighet med artikel IV.2.3. 
Förhandsgranskningsrapporten ska överlämnas till juryn innan denna inleder den bedömning som 
tillkommer den. 
 

 JURYNS ARBETE 

Juryn ska ta del av förhandsgranskningsrapporten, bedöma om planritningarna överensstämmer med 
tävlingsreglerna och upprätta en överstämmelserapport för varje planritning. 
Juryn bedömer planritningarna på grundval av de handlingarna som har lämnats in av 
tävlingsdeltagaren, med undantag för det kuvert som innehåller planritningens identifikationskod. 
Juryn utesluter alla projekt för vilka upphovsmannen inte har följt de grundläggande villkoren i 
tävlingsreglerna, i programmet samt i andra delar av tävlingsförfarandet. Juryn eliminerar även projekt 
som är uppenbara plagiat eller projekt som inte håller tillräckligt hög kvalitet. I sådana fall utbetalas 
ingen ersättning till projektets upphovsman. 
Beslutsförheten vid juryns arbete är fastställd till sju medlemmar varav minst en tredjedel ska vara 
arkitekter. 
Juryn gör en åtskillnad mellan planritningar som avser renovering och planritningar som avser 
rivning/återuppbyggnad enligt de kriterier som fastställs i bestämmelserna i artikel IV.3.1. 
Juryn bedömer planritningarna enligt de kriterier som fastställs i bestämmelserna i artikel IV.3.2.  
Juryn rangordnar planritningarna och utser en vinnare bland projekten.  



Concours n° 06D40-2019-M052 
  14 

Förnyelse av Paul-Henri Spaak-byggnaden  Tävlingsregler 

Juryn fattar ett definitivt beslut om rangordningen av planritningarna, vilka endast kan identifieras 
genom den identifikationskod som avses i artikel IV.2.3. När det definitiva beslutet har fattats och 
undertecknats av jurymedlemmarna kommer det att officiellt registreras av Europaparlamentet. 
Juryn upprättar en rapport som 

 ska innehålla en förteckning över tävlingsdeltagarna, angivna med sina respektive koder 
och rangordnade enligt meriter, samt en beskrivning av det förfarande som tillämpats, 

 ska fastställa styrkorna och svagheterna hos det vinnande projektet, och hos det bästa 
projektet med utgångspunkt i det andra förfarandet. 

När rapporten har upprättats kan kuverten med identifikationskoderna för planritningarna öppnas så 
att upphovsmännen till respektive planritning kan identifieras. 
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten. De kan inte överklagas. 
Utan att det påverkar ovanstående förbehåller sig Europaparlamentet rätten, efter att ha genomfört 
analyser och eventuella rådfrågningar, att utesluta en tävlingsdeltagare om denna inte har lämnat in 
eller inte har undertecknat en åtagandehandling eller om åtagandehandlingen innehåller förbehåll. 
Om det är vinnaren som utesluts, förbehåller sig parlamentet rätten att utse en annan vinnare i dennas 
ställe. Den icke-uteslutna tävlingsdeltagare som juryn rangordnat högst utses i sådana fall till vinnare. 
 

DEL III. URVALSETAPPEN 

KAPITEL 1. ALLMÄNT 

 SYFTET MED URVALET 

Urvalsetappen syftar till att välja ut de kandidater som kommer att inbjudas att lämna in sina 
planritningar inom ramen för själva planritningsetappen i tävlingen. 
Under den här etappen kommer Europaparlamentet att säkerställa att de utvalda kandidaterna dels 
har behörighet att delta i tävlingen med hänsyn till tillämpliga tävlingsregler och tävlingens syfte, dels 
att de inte befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning enligt budgetförordningen 
(se nedan) samt att de har den ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att delta. 
Förutsatt att ett tillräckligt antal ansökningar lämnats in kommer minst 10 och högst 25 kandidater att 
väljas ut för att delta i tävlingens andra etapp. 
 

 OBSERVERA 

Utvärderingen av ansökningarna görs på grundval av de inlämnade handlingarna.  
Kandidaterna uppmanas att fylla i blanketterna och skicka informationen i ett visst format.  
Vissa styrkande handlingar ska bifogas ansökan.  
Andra kan komma att begäras av Europaparlamentet under förfarandets gång. 
Om kandidaten inte lämnar in de styrkande handlingar som krävs tillsammans med ansökan, eller om 
kandidaten inte, inom angiven tidsfrist, lämnar in de styrkande handlingar som begärs av 
Europaparlamentet under förfarandets gång, eller om de inlämnade styrkande handlingarna inte 
överensstämmer med de uppgifter kandidaten lämnat, kan ansökan komma att avslås. 
Kandidaterna ombeds vara uppmärksamma på att en del handlingar och/eller styrkande handlingar 
måste vara bifogade ansökan för att denna inte automatiskt ska avslås. 
Dessa handlingar och/eller styrkande handlingar anges närmare längre fram. 
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KAPITEL 2. UTESLUTNINGS- OCH 
URVALSKRITERIER 

 UTESLUTNINGSKRITERIER  

Detta förfarande omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, nedan kallad budgetförordningen. 
Samtliga deltagare som befinner sig i någon av de situationer som anges i bestämmelserna i artiklarna 
136 och 141 i budgetförordningen kommer antingen att uteslutas från att delta i tävlingen eller 
förhindras att utses till vinnare. 
Den fullständiga texten i artiklarna 136 och 141 i budgetförordningen finns i Europeiska unionens 
officiella tidning L 193 av den 30 juli 2018. Endast vissa utdrag anges här. 
 
Artikel 136 i budgetförordningen 
 
1) Den behöriga utanordnaren ska utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.25 från att 

delta i förfaranden för tilldelning som regleras av denna förordning eller från att bli utvald att 
förvalta medel från unionen när den personen eller enheten befinner sig i en eller flera av 
följande uteslutningssituationer:  

a) Personen eller enheten befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller 
likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse 
med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande 
situation till följd av ett liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell rätt.  

b) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 
personen eller enheten inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller 
socialförsäkringsavgifter enligt tillämplig rätt.  

c) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 
personen eller enheten har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom 
att ha brutit mot lagar eller andra författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för 
det yrke inom vilket denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på 
aktörens trovärdighet i professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt 
fel eller grov oaktsamhet, och särskilt genom att  

i) på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som 
underlag för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller 
att kriterierna för stödberättigande eller urvalskriterierna är uppfyllda eller 
avseende genomförandet av ett rättsligt åtagande,  

ii) ingå en överenskommelse med andra personer eller enheter i syfte att snedvrida 
konkurrensen,  

iii) göra intrång i immateriella rättigheter, 

iv) försöka påverka den behöriga utanordnarens beslut under förfarandet för 
tilldelning,  

v) försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under 
förfarandet för tilldelning.  

d) Det har genom en slutgiltig dom fastställts att personen eller enheten gjort sig skyldig till  

                                                           
5 Budgetförordningen. 
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i) bedrägeri, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2017/1371 6och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 
26 juli 1995 7,  

ii) korruption, enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller 
bestickning i den mening som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot 
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens 
medlemsstater är delaktiga i, som upprättats genom rådets akt av den 26 maj 
19978, eller gärningar enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF 9, eller 
korruption enligt definitionen i annan gällande lagstiftning,  

iii) beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut 
2008/841/RIF 10, 

iv) penningtvätt eller finansiering av terrorism i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4 
och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/84911,  

v) terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet, enligt 
definitionen i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF 12, eller 
anstiftan av, medhjälp till eller försök att begå sådana brott enligt artikel 4 i det 
rambeslutet,  

vi) barnarbete eller andra människohandelsbrott enligt artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/36/EU 13.  

e) Personen eller enheten har under genomförandet av ett rättsligt åtagande som 
finansieras genom budgeten brustit betydligt i fullgörandet av sina huvudsakliga 
skyldigheter, vilket har  

i) lett till att ett rättsligt åtagande hävts i förtid,  

ii) lett till tillämpning av avtalsviten eller andra kontraktsenliga sanktioner, eller  

iii) upptäckts av en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten vid kontroller, revisioner 
eller utredningar.  

f) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 
personen eller enheten har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i 
artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 14.  

g) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 
personen eller enheten har skapat en enhet i en annan jurisdiktion i syfte att kringgå 

                                                           
6 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av 
bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).  

7 EUT C 316, 27.11.1995, s. 48. 

8 EUT C 195, 25.6.1997, s. 1. 

9 Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). 

10 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42). 

11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). 

12 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd 
av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1). 

14 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 
(EGT L 312, 23.12.1995, s. 1). 
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skattemässiga, sociala eller andra rättsliga skyldigheter i den jurisdiktion där personen 
eller enheten har sitt säte, sin centrala administration eller sin huvudsakliga verksamhet.  

h) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att en 
enhet har skapats med den avsikt som avses i led g. 

 
2) Artikel 141 i budgetförordningen 

Den behöriga utanordnaren ska från ett förfarande för tilldelning avvisa en deltagare som  
a) befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 136,  
b) har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av de krav som ställs för att delta 

i förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna,  
c) tidigare har deltagit i utarbetandet av dokument som används i förfarandet för tilldelning, 

om detta innebär en överträdelse av principen om likabehandling, inbegripet 
snedvridning av konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt.  

Den behöriga utanordnaren ska meddela de övriga deltagarna i förfarandet för tilldelning den 
relevanta information som utbytts i samband med eller till följd av deltagarens medverkan i 
förberedelserna av förfarandet för tilldelning enligt första stycket c.  
Före avvisandet av en deltagare ska denne ges möjlighet att bevisa att dess medverkan i 
förberedelserna av förfarandet för tilldelning inte strider mot principen om likabehandling. 
3) Artikel 133.1 i Budgetförordningen ska tillämpas, såvida avvisandet inte har motiverats i enlighet 

med punkt 1 första stycket a i den här artikeln i form av ett beslut om uteslutning som fattats 
med avseende på deltagaren efter det att dennes synpunkter granskats. 

 

 URVALSKRITERIER 

Alla ansökningar från kandidater som inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 
III.2.1 i detta dokument kommer att bedömas på grundval av de urvalskriterier som anges nedan. 
Om Europaparlamentet får färre än 25 ansökningar kommer endast följande urvalskriterier att 
användas: 

 Kriterier avseende regleringsmässig kapacitet 

 Kriterier avseende ekonomisk och finansiell kapacitet 

 Kriterier utan viktning avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet 
Om Europaparlamentet mottar fler än 25 ansökningar, och flera kandidater får samma röstetal efter 
det att ansökningarna bedömts på grundval av de urvalskriterier som hänför sig till den viktade 
tekniska och yrkesmässiga kapaciteten, sker avgörandet genom lottdragning mellan dessa kandidater. 
Endast kandidater som har godtagits i slutet av urvalsetappen kommer att ombes att lämna in en eller 
två planritningar. 
 
Kriterier avseende regleringsmässig kapacitet 
Kandidaterna ska uppfylla följande villkor: 
De ska vara inskrivna i yrkes- eller handelsregistret. 
När det gäller grupper av ekonomiska aktörer ska samtliga medlemmar i gruppen lämna in styrkande 
handlingar. 
 
Kriterier avseende ekonomisk och finansiell kapacitet 
Kandidaterna ska kunna uppvisa styrkande handlingar på en omsättning på minst 1 000 000 euro för 
var och en av redovisningsperioderna 2016, 2017 och 2018, vilken har uppnåtts inom 
arkitektursektorn. 
När det gäller grupper erhålls kandidatens omsättning genom att addera gruppmedlemmarnas 
individuella omsättningar inom arkitektursektorn under de berörda redovisningsperioderna. 
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Kriterier avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet 
1. Urvalskriterier utan viktning 

 Kandidaten ska kunna bevisa att denna inom sin organisationsstruktur har åtminstone följande 
personal till sitt förfogande: 

o Fyra arkitekter som, vid slutdatumet för att lämna in ansökan, har en dokumenterad 
yrkeserfarenhet på minst tio år inom nykonstruktion och/eller renovering och/eller 
stadsplanering. 

o Två arkitekter som, vid slutdatumet för att lämna in ansökan, har en dokumenterad 
yrkeserfarenhet på minst fem år inom nykonstruktion och/eller renovering och/eller 
stadsplanering. 

När det gäller grupper beaktas samtliga gruppmedlemmars organisationsstrukturer för att bedöma 
ansökningen i förhållande till kriterierna ovan. 

 Som referens ska kandidaten lägga fram minst tre projekt som denna ensam eller tillsammans 
med andra planerat, varav minst ett måste avse ett projekt som har realiserats och som hänför 
sig till multifunktionella byggnader i stadsmiljö med en total yta (tre projekt) på minst 
120 000 m² och som genomförts och/eller byggts under de tio senaste åren räknat från 
slutdatumet för att lämna in ansökan.  

Byggda projekt kan ersätta projekt som inte har byggts. 
 
2. Urvalskriterier med viktning 
A. Kriterier avseende teamet 
Kandidaterna ska kunna presentera ett team som, om kandidaten väljs, ska ansvara för genomförandet 
av planritningen i överensstämmelse med projektets art och omfattning, och motivera vilka val som 
ligger som grund för teamets sammansättning, bland annat vad gäller dess mångfald samt 
mångkulturella och flerspråkiga karaktär. Bilaga 5 till tävlingsreglerna ges i informationssyfte för att 
underrätta kandidaterna om vissa tekniska aspekter som kan hjälpa dem att sätta ihop teamet. 
Teamets sammansättning kommer att utvärderas på grundval av följande kriterier: 

 E.1, maximalt 50 poäng: Storleken, helhetssynen på yrkena, jämvikten och komplementariteten 
inom teamet med hänsyn till projektets behov. 

 E.2, maximalt 10 poäng: Tidigare samarbete mellan medlemmarna och medlemmarnas 
deltagande i de projekt som anges som referenser.  

 E.3, maximalt 30 poäng: Teamets miljövision. 

 E.4, maximalt 10 poäng: Mångfald, kulturell mångfald och flerspråkighet inom teamet. 

 
B. Kriterier avseende kandidatens kapacitet att genomföra ett projekt. 
För att kunna utvärdera kriterierna avseende kandidatens kapacitet att genomföra ett projekt ska 
kandidaterna lämna in tre projekt som de har genomfört och som de anser är relevanta mot bakgrund 
av ett eller flera av kriterierna nedan. 
Varje projekt utvärderas individuellt och utgör en tredjedel av slutpoängen.  
Kandidatens kapacitet att genomföra ett projekt kommer att utvärderas genom de projekt som 
lämnats som referens. Utvärderingen görs på grundval av följande kriterier: 

 P.1, maximalt 25 poäng: Projektets relevans med avseende på dess jämförbarhet med de förslag 
som lämnats avseende det projekt som är föremål för tävlingen (i fråga om plats, typ, storlek 
eller funktioner), och/eller 

 P.2, maximalt 25 poäng: Projektets relevans med avseende på dess symboliska karaktär (så som 
det förklaras av kandidaten), och/eller 
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 P.3, maximalt 25 poäng: Projektets relevans med avseende på komplexiteten i dess program 
och/eller dess föredömlighet när det gäller uppfyllandet av användarnas behov, och/eller 

 P.4, maximalt 25 poäng: Projektets relevans med avseende på dess miljömässiga föredömlighet. 

Kandidaterna uppmärksammas på att kriterierna inte är uteslutande kumulativa. Därför är det möjligt 
att lägga fram projekt som inte uppfyller samtliga kriterier, men som är mycket relevanta när det gäller 
de kriterier de uppfyller. 
 

 NÖDVÄNDIGA HANDLINGAR 
OCH STYRKANDE HANDLINGAR 

1. Handlingar och styrkande handlingar avseende uteslutningskriterierna 
Kandidaterna ska lämna in en försäkran på heder och samvete enligt vilken de intygar att de inte 
befinner sig i någon av de situationer som åsyftas i bestämmelserna i artiklarna 136 och 141 i 
budgetförordningen.  
Denna försäkran ska ges på det standardformulär som tillhandahålls i den dokumentation som rör 
förfarandet (se artikel II.1.12) och som kandidatens rättsliga företrädare fullständigt ska komplettera, 
datera och underteckna 
Försäkran ska även omfatta kandidatens åtagande att kvarstå som kandidat genom hela förfarandet 
och godkänna samtliga tävlingsvillkor, särskilt villkoren i dessa tävlingsregler. 
När det gäller ansökningar som lämnas in av grupper av ekonomiska aktörer ska samtliga medlemmar 
i gruppen lämna in en försäkran. 

Denna försäkran på heder och samvete måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte 
automatiskt ska avslås. 

Kandidaterna uppmärksammas på att efter urvalsetappen ska de kandidater som valts utan dröjsmål 
lämna följande styrkande handlingar till Europaparlamentet: 

 Ett nyligen utfärdat utdrag ur belastningsregistret eller, i avsaknad av detta, motsvarande 
handling som nyligen utfärdats av en rättsvårdande eller administrativ myndighet 
i etableringslandet, där det framgår att den utvalda kandidaten inte befinner sig i någon av de 
situationer som nämns i artikel 136.1 c–h i budgetförordningen. 

 Ett intyg som nyligen utfärdats av berörda lands behöriga myndighet och som visar att 
kandidaten inte befinner sig i den situation som nämns i artikel 136.1 a och b 
i budgetförordningen. 

Om de handlingar eller intyg som anges ovan inte tillhandahålls av det berörda landet, och även i fråga 
om de övriga situationer som leder till uteslutning i enlighet med artikel 136 i budgetförordningen, kan 
handlingarna eller intygen ersättas av en försäkran under ed eller en högtidlig förklaring som 
vederbörande avlägger inför en rättsvårdande eller administrativ myndighet, notarius publicus eller 
en erkänd branschorganisation i etableringslandet. 
De utvalda kandidaterna behöver inte tillhandahålla de ovannämnda styrkande handlingarna om 
Europaparlamentet har kostnadsfri åtkomst till dessa handlingar i en nationell databas eller om sådana 
handlingar redan har tillhandahållits i samband med ett annat upphandlingsförfarande och under 
förutsättning att handlingarnas utfärdandedatum inte är mer än ett år gammalt och handlingarna 
fortfarande är giltiga.  
I sådana fall ska kandidaten antingen ange den databas där Europaparlamentet kan erhålla den 
information som krävs, eller på heder och samvete förklara att verifikationshandlingarna redan 
lämnats in i samband med ett tidigare förfarande och ange det förfarandets referens och bekräfta att 
kandidatens situation inte har förändrats på något sätt. 
Beslutet om urvalet av kandidater är inte definitivt, och kandidaten kommer inte att inbjudas att 
delta i den andra tävlingsetappen, förrän efter det att ovannämnda styrkande handlingar har 
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mottagits och med förbehåll för att dessa handlingar bekräftar uppgifterna i den försäkran som 
kandidaten lämnat. 
OBS – VIKTIGT: Kandidaterna får, men är inte skyldiga, att bifoga ovannämnda styrkande handlingar 
till sin ansökan. I sådana fall kommer de inte, om de väljs ut, att uppmanas tillhandahålla nya 
styrkande handlingar. 
 
2. Handlingar och strykande handlingar som hänför sig till kriterier för teknisk och professionell 
kapacitet 

A. Kriterium för regleringsmässig kapacitet  

 Kandidaterna ska tillsammans med ansökan lämna in en skannad kopia på en styrkande handling 
som visar att de är inskrivna i yrkes- eller handelsregistret på deras etableringsort. 

Dessa handlingar måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte automatiskt ska 
avslås. 

B. Kriterium för ekonomisk och finansiell kapacitet 

 Kandidaterna ska tillsammans med ansökan lämna in en skannad kopia på boksluten för 2016, 
2017 och 2018. 

Dessa handlingar måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte automatiskt ska 
avslås. 

C. Kriterium för personalen 

 Kandidaterna ska lämna in följande handlingar tillsammans med ansökan: 

o Meritförteckningar för fyra arkitekter som, vid slutdatumet för att lämna in ansökan, har 
en dokumenterad yrkeserfarenhet på minst tio år; meritförteckningarna ska upprättas 
enligt EUROPASS-modellen15. 

o Meritförteckningar för två arkitekter som, vid slutdatumet för att lämna in ansökan, har 
en dokumenterad yrkeserfarenhet på minst fem år; meritförteckningarna ska upprättas 
enligt EUROPASS-modellen. 

Dessa meritförteckningar måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte 
automatiskt ska avslås. 

D. Kriterium för referenser 

 Kandidaterna ska tillsammans med ansökan lämna in dokumentation som beskriver 
referensprojekten. Dessa uppgifter ska upprättas på det standardformulär som tillhandahålls i 
den dokumentation som rör förfarandet (se artikel II.1.12). 

Dessa referensdokument måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte 
automatiskt ska avslås. 

 
3. Handlingar och strykande handlingar som hänför sig till urvalskriterierna med viktning 
A. Kriterier för teamet 

 Kandidaterna ska tillsammans med ansökan lämna in en redogörelse för valet av personer som 
ska genomföra planritningen om de väljs ut samt skälen för valet. 

Redogörelsen ska upprättas på det standardformulär som tillhandahålls i den dokumentation 
som rör förfarandet (se artikel II.1.12).  

Den styrkande handlingen ska lämnas in i form av ett formulär som består av högst tre A4-
sidor med innehåll enbart på framsidan. 

Denna redogörelse måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte automatiskt ska 
avslås. 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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 Kandidaterna ska tillsammans med ansökan lämna in en förteckning över medlemmarna i det 
team som, om kandidaten väljs ut, kommer att ansvara för genomförandet av planritningen. 
Förteckningen ska lämnas i form av en Excel-tabell, och en modell på denna tillhandahålls i den 
dokumentation som rör förfarandet (se artikel II.1.12).  

Denna Excel-tabell måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte automatiskt ska 
avslås. 

Excel-tabellen ska innehålla relevant information, särskilt när det gäller kompetens och 
deltagande i de projekt som lämnats in som referenser enligt bestämmelserna i stycke B i denna 
artikel.  
I tabellen ska även anges referensen till medlemmarnas meritförteckningar.  
Tabellen måste ovillkorligen upprättas enligt den modell som tillhandahålls (se artikel II.1.12). 
Endast denna tabell kommer att beaktas som förteckning över de teammedlemmar som, om 
kandidaten väljs, kommer att ansvara för förverkligandet av planritningen. 
I förteckningen föreslås olika profiler som kandidaterna kan välja.  
Kandidaten väljer profilernas typ och antal.  
Endast samordnarens profil måste ovillkorligen anges.  
De tillgängliga profilerna i förteckningen är följande: 
 

Beskrivning Minimikrav 

Samordning 

Samordnare En enda person – arkitekt 

Biträdande samordnare Högskoleexamen – fem år 

Arkitektur 

Arkitekt Högskoleexamen – fem år 

BIM-designer – Arkitektur Högskoleexamen – tre år 

Struktur 

Civilingenjör Högskoleexamen – fem år 

BIM-designer16 – Struktur Högskoleexamen – tre år 

Designer: datorstödd ritning17 – Struktur Högskoleexamen – tre år 

Andra yrkeskategorier inom byggbranschen 

Civilingenjör Högskoleexamen – fem år 

Industriingenjör eller tekniker Högskoleexamen – tre år 

Andra yrkeskategorier utanför byggsektorn Högskoleexamen – tre år 

 
B. Kriterier för kandidatens kapacitet att genomföra projektet 

Kandidaterna ska lämna in tre projekt som de har genomfört och som de anser vara relevanta för ett 
eller flera av de kriterier som anges i artikel III.2.2 B). 
Varje projekt ska presenteras i form av en förklarande anmärkning som gör det möjligt att förstå 
projektet och i vilken projektets relevans i förhållande till de fyra kriterierna förklaras.  
Varje projekt ska presenteras i ett standardformulär som består av maximalt sex A4-ark med innehåll 
enbart på framsidan och som omfattar den text som ska utvärderas samt illustrationer. 

                                                           
16 BIM: Building Information Management. 

17 CAD: Computer assisted design. 
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Om en del av projekten redan har lämnats in inom ramen för bedömningen av urvalskriterierna utan 
viktning (se ovan) ska de ändå lämnas in på nytt med de handlingar som krävs (se ovan). 

Dessa handlingar måste ovillkorligen bifogas ansökan för att ansökan inte automatiskt ska avslås. 

 
 

KAPITEL 3. HANDLINGAR SOM 
MÅSTE INGÅ I ANSÖKAN OCH 

INLÄMNING AV ANSÖKAN 

 HANDLINGAR SOM MÅSTE INGÅ 
I ANSÖKAN 

Ansökningarna ska lämnas in skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk. 
I ansökan måste följande handlingar ingå: 

 Ett följebrev som gör det möjligt att identifiera kandidaten och som är undertecknat av 
dennes rättsliga företrädare. 

 En kopia på kandidatens bolagsordning ur vilken bl.a. kandidatens säte framgår. När det 
gäller grupper av ekonomiska aktörer ska samtliga medlemmar i gruppen lämna in sin 
respektive bolagsordning. 

 När det gäller grupper av ekonomiska aktörer ska en handling i valfritt format lämnas in i 
vilken man redogör för gruppens tänkta form, klart och tydligt definierar varje medlems 
roll i gruppen samt fastställer gruppens rättsliga företrädare. 

 En handling i valfritt format som innehåller minst följande uppgifter: 
o Kandidatens identitet. 
o En postadress på vilken kandidaten antas ha mottagit all post från 

Europaparlamentet inom ramen för det aktuella förfarandet. 
o En e-postadress på vilken kandidaten antas ha mottagit all e-post från 

Europaparlamentet inom ramen för det aktuella förfarandet. 
o En kontaktperson som utsetts av kandidaten för att följa upp förfarandet. 

 De styrkande handlingar som krävs enligt uteslutningskriterierna. 

 De styrkande handlingar som krävs enligt urvalskriterierna med och utan viktning. 

 

 INLÄMNING AV ANSÖKAN  

Ansökan ska lämnas in i form av ett följebrev på papper tillsammans med en eller flera cd-rom-skivor 
där de handlingar och/eller styrkande handlingar som krävs finns sparade i elektroniskt format. 
Bland de handlingar som ska laddas ned för detta förfarande (se artikel II.1.12) finns en zip-fil med 
namnet ”Candidature - Dossier electronique”. 
Du ska ladda ned denna fil som innehåller kataloger och underkataloger i vilka du ska spara de 
handlingar och/eller styrkande handlingar som krävs genom att ytterst noggrant följa instruktionerna 
nedan. 
När du sparar handlingarna och/eller de styrkande handlingarna ska du se till att du bara använder de 
vanligaste filformaten för att säkerställa att filerna kan läsas med hjälp av de vanligaste programmen. 
Du ska även se till att du endast använder databärare av hög kvalitet och kontrollera, innan ansökan 
skickas eller lämnas in, att dessa databärare kan läsas utan problem och att alla de handlingar som 
finns sparade på dem är tillgängliga. 
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En handling som inte är tillgänglig eller läslig kommer att betraktas som en handling som inte 
lämnats in, vilket, beroende på handlingens art, kan leda till att ansökan automatiskt avslås. 

Cd-rom-skivorna får inte vara omskrivningsbara (avslutad session). 
Zip-filen med namnet ”Candidature - Dossier electronique” innehåller följande kataloger och 
underkataloger: 
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 
 
De handlingar/styrkande handlingar som krävs ska sparas i de olika katalogerna och underkatalogerna 
enligt följande: 

 I katalogen I - CAND ska kandidaterna spara 
o en skannad kopia på det undertecknade följebrevet, 
o en skannad kopia på en handling i valfritt format som innehåller minst följande 

uppgifter: 
 Kandidatens identitet. 
 En postadress på vilken kandidaten antas ha mottagit all post från 

Europaparlamentet inom ramen för det aktuella förfarandet. 
 En e-postadress på vilken kandidaten antas ha mottagit all e-post från 

Europaparlamentet inom ramen för det aktuella förfarandet. 
 En kontaktperson som utsetts av kandidaten för att följa upp förfarandet. 

 I underkatalogen I - CAND\1 Stat ska kandidaten spara en skannad kopia av sin 
bolagsordning. Observera att om ansökan lämnas in av en grupp av ekonomiska aktörer 
ska samtliga medlemmar av gruppen lämna in sin respektive bolagsordning. 

 I underkatalogen I - CAND\2 Gr_op_eco ska grupper av ekonomiska aktörer spara en 
skannad handling i valfritt format i vilken man redogör för gruppens tänkta form, klart och 
tydligt definierar varje medlems roll i gruppen samt fastställer företrädaren för gruppen 
och gruppens rättsliga företrädare. 

 I katalogen II - JUSTIF_EXC ska kandidaterna spara en skannad kopia på sin försäkran på 
heder och samvete som ska vara fullständigt ifylld, daterad och undertecknad av 
kandidatens rättsliga företrädare.  

Observera att när det gäller en ansökan som lämnas in av en grupp av ekonomiska aktörer ska 
samtliga medlemmar i gruppen lämna in en försäkran. 
 
Om kandidaterna så önskar kan de också i denna katalog spara en skannad kopia av varje styrkande 
handling som hänför sig till de uteslutningskriterier som avses i bestämmelserna i artikel III.2.3. 

 I underkatalogen III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg ska kandidaterna spara en skannad kopia 
på en styrkande handling som visar att de är inskrivna i yrkes- eller handelsregistret på sin 
etableringsort. 

Observera att när det gäller en ansökan som lämnas in av en grupp av ekonomiska 
aktörer ska samtliga medlemmar i gruppen lämna in denna styrkande handling. 
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 I underkatalogen III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin ska kandidaterna spara en skannad kopia av 
boksluten för 2016, 2017 och 2018. 

Observera att när det gäller en ansökan som lämnas in av en grupp av ekonomiska 
aktörer ska samtliga medlemmar i gruppen lämna in dessa bokslut. 

 I underkatalogen III - JUSTIF-SEL\3 Pers ska kandidaterna spara en skannad kopia på de 
meritförteckningar som krävs enligt bestämmelserna i led C i punkt 2 i artikel III.2.3. 

 I underkatalogen III - JUSTIF-SEL\4 Refer ska kandidaterna spara en skannad kopia på de 
referenser som krävs enligt bestämmelserna i led D i punkt 2 i artikel III.2.3. 

 I underkatalogen III - JUSTIF-SEL\ 5Crit_Tech_Pro\ A- Crit_Eq ska kandidaterna spara en 
skannad kopia på de styrkande handlingar som krävs enligt bestämmelserna i led A i punkt 
3 i artikel III.2.3. 

 I underkatalogen III - JUSTIF-SEL\ 5Crit_Tech_Pro\ B- Crit_Proj ska kandidaterna spara de 
styrkande handlingar som krävs enligt bestämmelserna i led B i punkt 3 i artikel III.2.3. 

 
Efter det att handlingarna och/eller de styrkande handlingarna sparats i respektive katalog och 
underkatalog ska kandidaten omgruppera dessa kataloger och underkataloger i en zip-fil med namnet 
Candidature - Dossier electronique och spara denna på en eller flera cd-rom-skivor. 
Varje ansökan ska innehålla minst en cd-rom-skiva som direkt på skivan ska märkas med texten 
”Candidature - Dossier électronique - Original” och en cd-rom-skiva som direkt på skivan ska märkas 
med texten ”Candidature - Dossier électronique - Copie”. 
Om ansökans innehåll kräver fler än en cd-rom-skiva ska de cd-rom-skivor som lämnas in vara 
numrerade från 1 till x och direkt på skivan vara märkta antingen med texten ”Candidature - Dossier 
électronique - Original - Disque x” eller ”Candidature - Dossier électronique - Copie - Disque x”. 
 

KAPITEL 4. TIDSFRISTER OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 
INLÄMNING AV ANSÖKAN 

 TIDSFRISTER 

Tidsfristen för att skicka eller lämna in ansökan (se artikel III.4.2) är fastställd till 07/01/2020. 

Alla ansökningar som skickas eller lämnas in efter detta datum kommer att avslås automatiskt. 

 

 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 
INLÄMNING AV ANSÖKAN  

För att bibehålla ansökningarnas sekretess och hela innehåll ska ansökningarna skickas i dubbla kuvert.  
Båda kuverten ska förseglas.  
Kandidaterna uppmanas att använda sig av de etiketter som tillhandahålls i den dokumentation som 
rör förfarandet (se artikel II.1.12) och som kan skrivas ut och limmas på kuverten för att underlätta 
vidarebefordrandet av ansökan till den behöriga avdelningen inom Europaparlamentet. 
Beroende på ansökans storlek kan termen ”kuvert” även innebära paket, förpackningar, lådor och 
andra kollin. Kollits storlek ska i största möjliga utsträckning motsvara innehållets verkliga mått. 
I samtliga fall, och oavsett vilken typ av förpackning som används, ska kandidaterna se till att kuvertens 
kvalitet är sådan att de förblir intakta under transporten, så att ansökan anländer med hela sitt innehåll 
och med bibehållen sekretess. 
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Om självhäftande kuvert används måste de slutas med tejp och avsändaren måste signera tvärs över 
denna tejp. Som avsändarens signatur betraktas antingen en handskriven namnteckning eller 
företagets stämpel. 
Ansökningar vars innehåll inte har kunnat hållas konfidentiellt före det gemensamma öppnandet av 
ansökningarna kommer automatiskt att avvisas. 
På det ytterkuvertet ska även kandidatens namn eller firmanamn anges, liksom den adress på vilken 
kandidaten kan kontaktas för att få besked om resultatet av sin ansökan. 
 
Ansökningar kan lämnas in 

 antingen per post (med rekommenderad försändelse eller motsvarande) eller bud, avsänt 
senast det slutdatum som anges ovan, varvid stämpelns datum respektive datumet på 
budfirmans inlämningskvitto gäller, till den adress som finns på de tillhandahållna 
etiketterna, 

 eller genom att kandidaten (själv eller genom ett ombud) lämnar in ansökan till 
Europaparlamentets officiella posttjänst senast det datum och klockslag som anges ovan; 
i det senare fallet kommer ett undertecknat och daterat inlämningskvitto i två exemplar 
att utfärdas av Europaparlamentets officiella posttjänst; det datum och klockslag som 
anges på kvittot gäller; öppettiderna för den officiella posttjänsten, där ansökningarna ska 
lämnas in, är följande: 

måndag–torsdag kl. 9.00–12.00 och kl. 14.00–17.00 
samt fredag kl. 9.00–12.00. 

Posttjänsten är stängd på lördagar och söndagar och på allmänna helgdagar för 
Europaparlamentet. 

Europaparlamentet kan inte garantera mottagandet av ansökningar utanför den officiella 
posttjänstens ovannämnda öppettider, oavsett hur dessa lämnas. 
Europaparlamentet kan inte hållas ansvarigt för att inte ha underrättat kandidaterna om ändringar i 
den officiella posttjänstens öppettider som skett efter översändandet av tävlingsdokumenten. 
Kandidaterna uppmanas att kontrollera att de angivna öppettiderna fortfarande gäller innan de lämnar 
in ansökningar för hand. 
 

KAPITEL 5. UTVÄRDERING AV 
ANSÖKNINGARNA 

 UTVÄRDERING AV 
ANSÖKNINGARNA 

1. Utvärdering på grundval av urvalskriterierna för teamets tekniska och yrkesmässiga kapacitet  
Varje kandidat erhåller en totalpoäng NtotE av maximalt 100 poäng, vilken beräknas med hjälp av 
följande formel: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Den kandidat som har erhållit det högsta antalet poäng NtotE får poängtalet NE = 40 % 
De andra kandidaterna får ett poängtal som beräknas med hjälp av följande formel: 
NE = 40 % * (NtotEcand/ NtotEmax) 
där: 

 NtotEcand är det poängtal NtotE som kandidaten erhåller 

 NtotEmax är det högsta poängtal NtotE som erhållits bland kandidaterna. 

 
Poängtalen NE1,  NE2,  NE3,  NE4 tilldelas utifrån de kriterier som anges i led A under ”Urvalskriterier med 
viktning” i artikel III.2.2. 
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2. Utvärdering på grundval av urvalskriterierna för den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten hos 
den kandidat som ska genomföra projektet 
Varje projekt som presenteras utvärderas individuellt och står för en tredjedel av bedömningen.  
Varje kandidat erhåller en totalpoäng NtotC på maximalt 300 poäng och som beräknas enligt följande 
formel: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

där 
NtotC-projet  motsvarar de poäng som har erhållits för det projekt som utvärderas utifrån de fyra 
kriterierna nedan enligt följande formel: 
NtotC-projet  = (summa (P1, P2, P3, P4)/4 + maximalt (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Den kandidat som har erhållit flest poäng NtotC får därmed följande poängtal: 
NC = 60 % 
De andra kandidaterna får ett poängtal som beräknas med hjälp av följande formel: 
NC = 60 % * (NtotCcand/ NtotCmax) 
där: 

 NtotCcand är det poängtal NtotC som kandidaten erhållit 

 NtotCmax är det högsta poängtal NtotC som har erhållits bland kandidaterna. 

 
Kandidatens kapacitet att genomföra ett projekt kommer att utvärderas genom de projekt som 
lämnats in och på grundval av kriterierna i led B under ”Urvalskriterier med viktning” i artikel III.2.2. 
 
3. Slutpoäng  
Som en följd av utvärderingen av ansökningarna på grundval av de tekniska och yrkesmässiga 
urvalskriterierna med viktning tilldelas en slutpoäng Nf på maximalt 100 %. 
Slutpoängen NF erhålls genom tillämpningen av följande formel: 
NF = NE + NC  
där 

 NE är det poängtal som erhålls vid utvärderingen av kriterierna för teamet med en maximal 
poäng på 40 % (se ovan); 

 NC är det poängtal som erhålls vid utvärderingen av kriterierna för kandidatens kapacitet att 
genomföra projektet med en maximal poäng på 60 % (se ovan). 

Slutligen rangordnas ansökningarna utifrån den erhållna slutpoängen NF. 
Vid lika slutpoäng sker avgörandet genom lottning. 
 

 MEDDELANDE OM RESULTATET  

Europaparlamentet kommer, samtidigt men enskilt, att per e-post underrätta alla ej utvalda 
kandidater om att deras ansökan inte har valts ut. Parlamentet kommer att i varje enskilt fall ange 
orsakerna till att ansökan inte har valts ut och vilka möjligheter som finns att överklaga beslutet. 
Samtidigt som Europaparlamentet underrättar de kandidater var ansökan inte har valts ut, ska det 
även informera de kandidater vars ansökan valts ut.  
Det slutliga urvalsbeslutet kommer under alla omständigheter inte att fattas förrän kandidaten 
tillhandahållit de bevishandlingar som krävs beträffande uteslutningskriterierna och dessa godkänts 
av Europaparlamentet.  
Alla ej utvalda kandidater som inte befinner sig i en uteslutningssituation och vars ansökan 
överensstämmer med tävlingsdokumenten kan få ytterligare information om orsakerna till att deras 
ansökan inte valts ut genom att skicka en skriftlig begäran per brev eller e-post. Endast de kandidater 
som har lämnat in en ansökan som betraktats som tillåtlig kan begära att få information om egenskaper 
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och fördelar i de ansökningar som har godtagits samt namnet på de kandidater som har valts ut. Det 
kan dock beslutas att man ska hålla inne vissa uppgifter om utlämnandet skulle äventyra tillämpning 
av lagen, strida mot allmänintresset, skada enskilda offentliga eller privata företags berättigade 
affärsintressen eller motverka sund konkurrens mellan dem. 
 

 AVBRYTANDE AV FÖRFARANDET  

Efter det att resultatet från urvalsetappen har meddelats och innan planritningsetappen har inletts kan 
Europaparlamentet om så krävs skjuta upp starten för att undersöka om detta är motiverat med 
hänsyn till de övriga kandidaternas uppmaningar eller kommentarer, eller andra relevanta 
upplysningar som inkommit. Dessa yrkanden, anmärkningar eller andra uppgifter måste inkomma 
inom den period på 10 kalenderdagar räknat från dagen efter den dag då Europaparlamentet 
underrättat alla kandidater samtidigt om att deras ansökan inte valts ut respektive valts ut. Om 
undertecknandet skjuts upp ska samtliga kandidater underrättas om detta inom tre arbetsdagar räknat 
från beslutet om att skjuta upp undertecknandet. 
Europaparlamentet får efter kompletterande undersökningar efter det att förfarandet avbrutits 
bekräfta sitt urvalsbeslut, ändra detta beslut eller vid behov häva hela förfarandet. Ett sådant nytt 
beslut ska motiveras, och samtliga berörda kandidater ska informeras skriftligen om det. 
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DEL IV. TÄVLINGENS PLANRITNINGSETAPP 

KAPITEL 1. ALLMÄNT 
Deltagandet i tävlingens planritningsfas är förbehållen kandidater som redan har valts ut vid 
urvalsetappen under förutsättning att de har lämnat in de styrkande handlingar som krävs för 
urvalsetappen och att dessa handlingar inte ifrågasätter valet av kandidaterna.  
De utvalda kandidaterna kommer nedan att kallas ”tävlingsdeltagarna”. 
Tävlingsdeltagarna måste delta i denna tävling med samma rättsliga form (tillfällig sammanslutning, 
grupp, arkitekt, företag osv.) som de antog för att lämna in sin ansökan. 
Endast tävlingsdeltagarna har tillgång till de specifika tävlingsdokumenten, inte de övriga 
kandidaterna. 
Varje tävlingsdeltagare får lägga fram en planritning för antingen renoveringsförfarandet eller 
återuppbyggnadsförfarandet, eller en planritning för vart och ett av förfarandena (för mer information 
om förfarandena se artikel IV.3.1). 
 

KAPITEL 2. FÖRFARANDE 

 INBJUDAN 

Europaparlamentet inbjuder tävlingsdeltagarna att delta i tävlingens planritningsetapp genom att, 
samtidigt, skicka ut en tävlingsinbjudan.  
Till denna inbjudan bifogas, sparat på en eller flera cd-rom-skivor, samtliga handlingar som kan vara 
till nytta vid utarbetandet av planritningen och tävlingsansökan samt annan nyttig information, bl.a. 
om tidsplanen för tävlingens planritningsetapp. 
 

 PLATSBESÖK 

Tävlingsdeltagarna kan delta i ett frivilligt platsbesök som kommer att anordnas på ett datum som 
meddelas i samband med tävlingsinbjudan. 
Två platsbesök kommer att anordnas, ett på franska och ett på engelska.  
Tävlingsdeltagarna får endast delta i ett av de två besök som anordnas.  
Antalet företrädare per tävlingsdeltagare är begränsat till fem personer.  
Tävlingsdeltagarnas närvaro intygas genom en närvarolista som deras företrädare ska underteckna 
innan besöket inleds. 
Efter båda besöken upprättar Europaparlamentet en besöksrapport som samtidigt skickas per e-post 
till samtliga tävlingsdeltagare. 
För deltagande i platsbesöket gäller följande bestämmelser: 
Tävlingsdeltagaren ska senast åtta arbetsdagar före dagen för det platsbesök som tävlingsdeltagaren 
har valt via e-post till adressen INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu meddela Europaparlamentet följande 
uppgifter: 

 Identifiering av tävlingsdeltagaren. 

 Tävlingsdeltagarens e-postadress. 

 Besöksdeltagarnas namn, funktion, id-kortsnummer och födelsedatum (högst fem företrädare 
per tävlingsdeltagare kan delta). 

Vi påminner om att tillträdet till Europaparlamentets byggnader är strikt reglerat och det krävs 
därför ovillkorligen ett förhandstillstånd. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Om de ovannämnda uppgifterna inte lämnas inom utsatt tid, har de avdelningar som ansvarar för 
det aktuella förfarandet inte möjlighet att erhålla de nödvändiga tillstånden för dina företrädares 
tillträde, vilket medför att dessa kommer att nekas tillträde. 

Samlingsplatsen är ingången till ackrediteringscentrumet i Europaparlamentets Altiero Spinelli-
byggnad i Bryssel. 
Besöksdagen: 
Se till att dina företrädare kommer i tid till mötet.  
Varje företrädare får i början av besöket ett tillfälligt passerkort till de av Europaparlamentets 
byggnader som omfattas av besöket och ska underteckna en namnlista som intygar företrädarens 
närvaro. Eventuella förseningar förhindrar utlämningen av passerkorten och undertecknandet och 
riskerar att utesluta dina företrädare från att delta i platsbesöket. 

Tävlingsdeltagarna ska själva stå för alla eventuella resekostnader i samband med platsbesöket och 
kan inte begära ersättning av Europaparlamentet.  

 

 ANONYMITET 

Alla dokument i ansökan till planritningstävlingen ska ha en identifikationskod som gäller som 
underskrift och parafering av dokumenten i fråga. Koden ska sitta antingen på första sidan om det 
handlar om ett textdokument, eller på cylindern om det handlar om en planritning, eller, när gäller 
andra typer av dokument, på en väl synlig plats som tävlingsdeltagaren själv väljer. 
Koden ska ha uppfylla följande krav: 

 Den ska bestå av exakt åtta tecken: fem bokstäver och tre arabiska siffror från 1 till och 
med 9. 

 Minst två av de fem bokstäverna ska vara versaler. 

 Bokstäverna och siffrorna får inte upprepas. 

 Mellanrum mellan tecknen, skiljetecknen, eventuella accenter samt alla andra symboler 
är förbjudna. 

 Tävlingsdeltagaren väljer själv bokstävernas och siffrornas ordningsföljd. 

Den tryckta koden ska vidare uppfylla följande krav: 

 Typsnitt: Arial 

 Teckenstorlek: 12 

 Färg: svart 

 Stil: normal 

Förutom de handlingar som ligger som grund för utvärderingen av planritningen, och som ska märkas 
enligt instruktionerna ovan, ska tävlingsdeltagarna även lämna in ett kuvert som, utöver 
identifikationskoden, inte får märkas på något som helst sätt som skulle kunna avslöja 
tävlingsdeltagarens identitet. 
Kuvertet ska vara helt ogenomskinligt och i sin helhet förslutet med de sätt som tävlingsdeltagaren 
själv väljer och som garanterar sekretessen. 
Varken juryn eller Europaparlamentet kan hållas ansvariga om detta kuvert av misstag skulle öppnas. 
Det ankommer därför på tävlingsdeltagaren att välja en lämplig förslutningsmetod.  
Detta kuvert ska uteslutande innehålla meddelandet om planritningens identifikationskod och 
åtagandehandlingen som ska upprättas på det standardformulär som bifogats inbjudan och som ska 
lämnas in vederbörligen ifylld, daterad och undertecknad av tävlingsdeltagarens rättsliga företrädare. 
Inga andra handlingar får finnas i kuvertet. 
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Med undantag för detta dokument, vars kuvert inte kommer att öppnas förrän juryn har fattat sitt 
beslut, får inget dokument som lämnas in inom ramen för tävlingen under några som helst 
omständigheter avslöja tävlingsdeltagarens identitet. 
Därför får dessa dokument inte innehålla logotyper, tecken, symboler, märkningar eller kännetecken 
av något som helst slag som kan avslöja tävlingsdeltagarens identitet.  
Man ska även vara särskilt uppmärksam på de digitala filernas och objektens egenskaper. 

Inlämning av dokument som inte respekterar bestämmelserna ovan om anonymitet kommer att 
leda till att planritningen omedelbart avvisas. 

 

KAPITEL 3. SÄRSKILJNINGS- OCH 
UTVÄRDERINGSKRITERIER FÖR 

PLANRITNINGARNA 

 SÄRSKILJNINGSKRITERIER  

För att juryn ska kunna meddela Europaparlamentet resultaten av sitt arbete, så att 
Europaparlamentet ska kunna fatta ett slutgiltigt beslut (se nedan), kommer den att göra en åtskillnad 
mellan de planritningar som avser rivning/återuppbyggande och de som avser renovering genom att 
tillämpa följande kriterier: 

 Med renoveringsprojekt avses ett projekt där minst 80 % av den nuvarande strukturens 
volym bevaras. 

 Med rivnings/återuppbyggnadsprojekt avses ett projekt där mindre än 80 % av den 
nuvarande strukturens volym bevaras. 

 

 UTVÄRDERINGSKRITERIER  

Juryn utvärderar planritningarna genom att tillämpa följande kriterier enligt viktningen nedan  

A INTEGRERING I OCH KOPPLINGAR TILL STADS- OCH NATURMILJÖN OCH DEN SOCIALA MILJÖN  15 % 

 
  Symbolik  

 
  Förhållandet till omgivningen  

 
  Öppenhet – mottagande  

B ARKITEKTONISK OCH MILJÖMÄSSIG UTFORMNING  32 % 

 
  Byggnadens och de inre utrymmenas symbolik  

 
  Byggnadens och de inre utrymmenas arkitektoniska kvalitet  

 
  Ekologisk, hållbarhetsrelaterad och miljömässig strategi  

 
  Plenisalens egenskaper  

 
  Besökarnas unika upplevelse  

C GENOMFÖRANDE AV RUMSLIGA OCH FUNKTIONELLA MÅL SAMT HÅLLBARHETSMÅL  30 % 

 
  Förslag avseende funktioner  

 
  Förhållandet mellan funktionerna  

 
  Flöde  

 
  Kortsiktig och långsiktig flexibilitet  

D TEKNISK SAMSTÄMMIGHET  23 % 
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  Miljömål  

 
  Strukturmål  

 
  Tillgänglighetsmål  

 
  Säkerhetsmål  

 

KAPITEL 4. PLANRITNINGARNAS 
INNEHÅLL OCH 

PRESENTATIONEN AV 
PLANRITNINGARNA 

 PLANRITNINGARNAS INNEHÅLL  

VIKTIGT: Alla bestämmelser nedan ska gälla i samtliga fall, oberoende av om tävlingsdeltagaren 
beslutar sig för att lämna in en eller två planritningar (se del IV – kapitel 1). 
 Om tävlingsdeltagaren beslutar att lämna in två planritningar, ska de två planritningarna lämnas in 
som separata förslag som sammanställts i enlighet med de regler som fastställs nedan. 
 Den identifikationskod som definieras i bestämmelserna i artikel IV.2.3 ska vara gemensam för de 
båda förslagen. 

A. Planritningshandlingarna ska delvis lämnas in i pappersformat och delvis i digitalt format: 

 Följande handlingar ska lämnas in i pappersformat: 

o Checklista. 

o Det förseglade kuvertet i enlighet med bestämmelserna i artikel IV.2.3 ovan som 
ska innehålla åtagandehandlingen i pappersformat som ska vara fullständigt ifylld, 
daterad och undertecknad av tävlingsdeltagarens rättsliga företrädare som också 
ska parafera samtliga sidor i dokumentet. 

o Presentationsplanscher. 

o Alla övriga handlingar (i två exemplar). 

 

 Följande handlingar ska lämnas in i digitalt format: 

o Presentationsplanscher i statiskt format (pdf).  

o Alla övriga handlingar i ursprungsformat och statiskt digitalt format (pdf). 

 
Planritningshandlingarna ska vara fullständiga. 
Med hänsyn till anonymitetskravet och tävlingsdeltagarnas likabehandling kan inte administrationen 
vid Europaparlamentet be tävlingsdeltagarna att komplettera icke-fullständiga eller oläsliga 
planritningshandlingar eller handlingar som inte inlämnats i det begärda formatet. 
Tävlingsinbjudan omfattar en cd-rom-skiva som bl.a. innehåller en zip-fil men namnet ”Esquisse - 
Dossier electronique”. 
Filen innehåller kataloger och underkataloger där tävlingsdeltagarna ska spara de begärda 
handlingarna i digitalt format. 
 
B. Innehåll 
Planritningshandlingarna är följande:. 

 Checklista.  

Checklistan ska upprättas enligt den mall som tillhandahålls på den cd-rom-skiva som åtföljer 
tävlingsinbjudan. 
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Checklistan ger tävlingsdeltagaren möjlighet att kontrollera att planritningshandlingarna är 
fullständiga.  
Checklistan ger Europaparlamentet möjlighet att försäkra sig om att tävlingsdeltagaren har 
kontrollerat att handlingarna är fullständiga. 

 Ett förseglat och anonymt kuvert som innehåller åtagandehandlingen. 

I åtagandehandlingen ska följande framkomma: 
o Planritningens identifikationskod. 
o Förklaring från upphovsmannen. 
o Åtagandet att genomföra ett assistansuppdrag om Europaparlamentet beslutar tilldela 

tävlingsdeltagaren ett sådant uppdrag. 

Åtagandehandlingen ska upprättas enligt mallen som tillhandahålls på den cd-rom-skiva som 
åtföljer tävlingsinbjudan. 
Åtagandehandlingen ska kompletteras, dateras och undertecknas av den eller de personer som 
är behöriga att företräda tävlingsdeltagaren.  
Det förseglade kuvertet ska, endast i identifieringssyfte, förses med den kod som definieras i 
bestämmelserna i artikel IV.2.3. 

 Presentationsplanscher  

Deltagarna ska tillhandahålla sex planscher i DIN A1-format som består av ett grafiskt dokument 
utan text och som är tillräckligt tydligt. 
I sidfoten ska dokumentets identifikationskod, tävlingsdeltagarens identifieringskod på åtta 
tecken samt planschens nummer anges.  
Presentationsplanscherna ska även lämnas i statiskt digitalt format (pdf). 
Planscherna ska kunna visas oberoende av varandra. 
De grafiska illustrationerna ska inte innehålla någon text men kan däremot innehålla numrerade 
referenser.  
Två planscher i A3-format, som ska innehålla bildtexter enligt mallen som bifogas 
tävlingsinbjudan, ska också lämnas in.  
Planscherna i DIN-format ska vara gjorda i foam board med en tjocklek på 10 mm och ska 
användas i lodrätt format. 

 Planritningshandlingar som innehåller: 

o Ett dokument med namnet ”Dokument A: Huvudrapport”. 

I detta dokument definieras projektets kvalitativa och funktionella egenskaper och den valda 
lösningen motiveras både ur stadsplaneringssynvinkel och i fråga om arkitektonisk utformning. 
Det påvisas också att projektet uppfyller kraven i förnyelseprogrammet för Paul-Henri Spaak-
byggnaden. 
Dokumentet ska vara i A4-format och beskriva, förklara och motivera projektet. Varje dokument 
får endast innehålla ett visst antal A4-sidor med innehåll enbart på framsidan18. Detta antal 
avgör inte det antal sidor som tävlingsdeltagaren kan behöva för sin framställning, vilket kan 
vara lägre, men fastställer det högsta antal sidor som juryn kommer att beakta, eftersom de 
sidor som överstiger denna gräns inte kommer att presenteras för juryn. 
Följande krav avseende dokumenten måste uppfyllas: 

 Dokumenten ska ha marginalerna 1,5 cm till vänster och 1 cm till höger. Presentationen 
ska vara strukturerad och dokumenten ska vara häftade med varandra. Teckensnittet ska 
vara minst tolv punkter. I sidfoten ska dokumentets identifikationskod, (bokstäver och 
siffror), tävlingsdeltagarens identifieringskod på åtta tecken samt sidnumren anges. Det 
digitala ursprungsformatet är Word. 

                                                           
18 Två ensidiga A4:or med innehåll enbart på framsidan får ersättas med en A3:a med innehåll enbart på framsidan. 
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 Textdokumenten ska tillhandahållas i .doc-format. Tabeller, förteckningar och 
beräkningar ska tillhandahållas i .xls-format eller ett kompatibelt format. 

 De grafiska illustrationerna ska inte innehålla någon text men kan däremot innehålla 
numrerade referenser och en bildtext vars digitala ursprungsformat ska vara Word eller 
Excel. 

 
Rapporten ska innehålla följande avsnitt: 
A1. Sammanfattning: 

 Sammanfattning av projektet (sammanfattningen ska begränsas till tre A4-sidor med text 
och illustrationer enbart på framsidan). 

A2. Beskrivning av integreringen i och kopplingarna till stads- och naturmiljön och den sociala miljön 
 Förklaring av koncepten för integrering och kopplingar, i synnerhet symboliskt, faktiskt 

och i fråga om öppenhet. På vilket sätt är den byggnad som presenteras integrerad och 
kopplad till stadsmiljön, naturen och den sociala miljön? Hur stort är det område inom 
vilket denna samverkan äger rum? På vilket sätt återspeglar projektets yttre planering 
visionens tre huvudlinjer? På vilket sätt skiljer sig projektet till sin fördel från en snäv 
stadsplaneringsram? (Sammanfattningen ska begränsas till åtta A4-sidor med text och 
illustrationer enbart på framsidan.) 

A3. Beskrivning av den arkitektoniska och miljömässiga utformningen 
 A.3.1 Förklaring av symboliken för byggnaden och dess inre utrymmen (förklaringen ska 

begränsas till två A4-sidor med text och illustrationer enbart på framsidan). 

 A.3.2 Övergripande motivering för de arkitektoniska valen med fokus på byggnadens och 
de inre utrymmenas arkitektoniska kvalitet. Vilka är den arkitektoniska utformningens 
huvudlinjer? (Redogörelsen ska begränsas till åtta A4-sidor med text och illustrationer 
enbart på framsidan.) 

 A.3.3 Beskrivning av byggnadens yttre och inre bioklimatstrategi (beskrivningen ska 
begränsas till åtta A4-sidor med text och illustrationer enbart på framsidan). 

 A.3.4 Beskrivning av plenisalen, i huvudsak bestående av en virtuell avbildning av den 
föreslagna plenisalen (modell i vitt 19 med grå nyanser), ett längdsnitt samt en planritning 
per våning. Dessa dokument ska vara läsbara i det begärda formatet. Texten ska förklara 
konceptet. (Beskrivningen ska begränsas till sex A3-sidor med text och illustrationer 
enbart på framsidan.) 

 A.3.5 Beskrivning av besökarens unika upplevelse. Varför skulle en förbipasserande, en 
turist, en studerande eller en medborgare, som är intresserad av Europaparlamentets 
verksamhet, eller vilken annan person som helst, komma för att se eller besöka 
byggnaden, återvända eller rekommendera ett besök i byggnaden för någon annan? 
(Redogörelsen ska begränsas till sex A4-sidor med text och illustrationer enbart på 
framsidan.) 

A4. Beskrivning av genomförandet av de rumsliga och funktionella målen 
 A.4.1 Motivering av förslaget avseende funktioner, i vilken fokus ligger på konceptets 

huvudlinjer när det gäller en funktionell strategi och där man beskriver på vilket sätt 
lösningen svarar till behoven i Paul-Henri Spaak-byggnadens förnyelseprogram och hos 
dess framtida användare. (Redogörelsen ska begränsas till åtta A4-sidor med text och 
illustrationer enbart på framsidan.) 

                                                           
19 I tävlingen fastställs inte ytmaterialen. 
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 A.4.2 Diagram över projektets interna flöden för ledamöter, besökare, VIP-gäster, medier 
och logistik uttryckta i färgkoder för funktionerna (se bilaga 4). (Diagrammen ska 
begränsas till fem A3-sidor med grafikinnehåll enbart på framsidan.) 

 A.4.3 Beskrivning av byggnadens kortsiktiga och långsiktiga flexibilitet. Hur kan 
utrymmena anpassas efter olika aktiviteterna? Hur kan byggnaden utvecklas med tiden? 
Vad är det som underlättar anpassningarna? (Redogörelsen ska begränsas till sex A4-sidor 
med text och illustrationer enbart på framsidan.) 

A5. Beskrivning av det tekniska konceptet 
 A.5.1. Konceptet i förhållande till miljön: Beskrivning av miljöstrategin, det sätt på vilket 

arkitekturen integreras i denna strategi, projektets utvecklade eller utvecklingsbara 
potential i förhållande till målen i stadgan om föredöme (bilaga 1). (Redogörelsen ska 
begränsas till sex A4-sidor med text och illustrationer enbart på framsidan.) 

 A.5.2 De huvudsakliga tekniska lösningarna som föreslås för byggnadens struktur. 
(Beskrivningen ska begränsas till två A4-sidor med text och illustrationer enbart på 
framsidan.) 

 A.5.3 Konceptet ”Formgivning för alla”: Beskrivning av hur projektet tar hänsyn till 
tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet, från byggnadens närmiljö till dessa 
ingångar samt inuti byggnaden. (Redogörelsen ska begränsas till 3 A4-sidor med text och 
illustrationer enbart på framsidan.) 

 A.5.4 Beskrivning av hur projektet tar hänsyn till säkerhetsaspekterna i enlighet med den 
information som tillhandahålls i samband med tävlingsinbjudan. (Redogörelsen ska 
begränsas till tre A4-sidor med text och illustrationer enbart på framsidan.) 

A6. Tabell över ytor och proportioner 
 A.6.1 En tabell som anger lokalernas yta och andra kvantitativa uppgifter med angivelse 

av koderna för funktionerna enligt det formulär som tillhandahålls i samband med 
tävlingsinbjudan. 

 A.6.2 En tabell som anger arealerna för byggnadens klimatskal, och typerna av areal, enligt 
det formulär som tillhandahålls i samband med tävlingsinbjudan. 

 

 Ett dokument med namnet ”Dokument B: Ritningar och andra grafiska dokument” 

De dokument som utgör Dokument B ska uppfylla följande krav: 
 Dokument B innehåller grafiska dokument som ska presenteras i sitt DIN A1-

originalformat, vara korrekt vikta i A4-format och placerade i enskilda plastfickor 
tillsammans med en förminskad ovikt kopia i A3-format.  

 De grafiska dokumenten ska inte innehålla någon text men kan däremot innehålla 
alfanumeriska referenser och en förklaring. Förklaringen ska läggas fram i A3-format. Det 
digitala formatet är Word eller Excel. 

 Det digitala formatet för planritningarna är .dwg som ska skapas i AUTOCAD eller 
kompatibel programvara. Planritningens skala: 1 teckningsenhet=1 centimeter. 

 Den eller de BIM-modeller20 som har använts för att skapa planritningarna ska levereras i 
ett format som möjliggör granskning av modellen i ett standardvisningsprogram.  

 
 

                                                           
20 I synnerhet strukturens modellelement, klimatskalet, funktionerna, helhetsvolymen och de olika utrymmenas volymer, vilka har gjort det 
möjligt att generera arealtabeller och perspektiv som grund för de virtuella bilderna. 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  35 

Förnyelse av Paul-Henri Spaak-byggnaden  Tävlingsregler 

 

 

Skala Minsta 
antal 
dokument 

Största 
antal 
dokument 

DIN-format 

1. Stadsplanen för kvarteret där 
EU-institutionerna är belägna och 
översikt över byggnaden med dess 
ingångar och körvägar, reliefsnitt av 
området sett från rue du Luxembourg 
och rue Wiertz. 

1/1000 1 2 A0 

2. Minst fyra viktiga och avlägsna 
utsiktspunkter i staden i enlighet med 
vad som angetts i tävlingsinbjudan. 

 4 10 A4 

3. Planritningar över alla nivåer ovanför 
mark och under mark i 
arkitektprojektet, med avgränsningar, 
kommentarer och färgkoder för de 
olika typerna av områden enligt 
programmet. 

1/500   ska 
bestämmas 
av 
arkitekten 

4. Minst två snitt med angivelse av 
golvnivåer 

1/500 2 6 ska 
bestämmas 
av 
arkitekten 

5. Byggnadens fasad 1/500 4 6 ska 
bestämmas 
av 
arkitekten 

6. Minst fyra närperspektiv (”den vita 
modellen”) av byggnaden sedd utifrån 
och så att byggnaden är placerad i sin 
nuvarande miljö 

 4 8 A3 

7. Minst fyra perspektiv (”den vita 
modellen”) av projektets centrala 
områden, däribland plenisalen, 
innergården, de strukturerande delarna 
i projektet  

 4 8 A4 

8. Diagram över flöden av besökare, 
ledamöter, VIP-gäster och logistik.  

 1 2 A0 

9. Konceptet ”Formgivning för alla” 
förklarat genom ett diagram (med 
färgangivelse av tillgängliga områden). 

 1 2 A1 

10. Perspektiv (”den vita modellen”) av 
strukturen 

 3 10 A3 
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 PRESENTATIONEN AV 
PLANRITNINGARNA 

Planritningarna ska presenteras i form av ett följebrev på papper med följande bifogade handlingar: 

 Det förseglade och anonyma kuvertet med åtagandehandlingen. 
 

 En pärm eller flera pärmar med en etikett med texten ”Classeur A/ [identifieringskod]” som ska 
innehålla följande: 
o Checklista. 
o De handlingar som utgör dokument A. 
o En eller flera cd-rom-skivor märkta direkt på skivan med texten ”Document A – 

[identifieringskod] – Original”, vilka innehåller de handlingar som utgör dokument A 
i digitalt format.  

o En eller flera cd-rom-skivor märkta direkt på skivan med texten ”Document A – 
[identifieringskod] – Copie”, vilka innehåller de handlingar som utgör dokument A i digitalt 
format.  

Om flera pärmar används ska de numreras från 1 till x och förses med en etikett med texten 
”Classeur A – [identifieringskod] – n° x”. 
De etiketter som ska användas ska vara vita, ha formatet 192 mm * 39 mm och vara klistrade på 
pärmryggen. 
Texten på etiketterna ska skrivas ut i teckensnittet Arial, i normalstil, tolv punkter och svart färg. 
Om flera cd-rom-skivor används ska de vara numrerade från 1 till x och märkta direkt på skivan 
med texten ”Document A – [identifieringskod] – Original – Disque x” eller ”Document A – 
[identifieringskod] – Copie – Disque x”. 

 

 En pärm eller flera pärmar med en etikett med texten ”Classeur B” som ska innehålla följande: 
o De handlingar som utgör dokument B ska förses med en etikett med texten ”Classeur B/ 

[identifieringskod]”. 
o En eller flera cd-rom-skivor märkta direkt på skivan med texten ”Document B – 

[identifieringskod] – Original”, vilka innehåller de handlingar som utgör dokument B 
i digitalt format. 

o En eller flera cd-rom-skivor märkta direkt på skivan med texten ”Document B – 
[identifieringskod] – Copie”, vilka innehåller de handlingar som utgör dokument B i digitalt 
format. 

Om flera pärmar används ska de numreras från 1 till x och förses med en etikett med texten 
”Classeur B – [identifieringskod] – n° x”. 
De etiketter som ska användas ska vara vita, ha formatet 192 mm * 39 mm och vara klistrade på 
pärmryggen. 
Texten på etiketterna ska skrivas ut i teckensnittet Arial, i normalstil, tolv punkter och svart färg. 
Om flera cd-rom-skivor används ska de vara numrerade från 1 till x och märkta direkt på skivan 
med texten ”Document B – [identifieringskod] – Original – Disque x” eller ”Dokument B – 
[identifieringskod] – Copie – Disque x”. 

 

 De sex presentationsplanscherna. 
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KAPITEL 5. TIDSFRISTER OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 

INLÄMNING AV 
PLANRITNINGSHANDLINGARNA 

 TIDSFRISTER OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 

INLÄMNING AV 
PLANRITNINGSHANDLINGARNA  

Tidsfristen (datum och klockslag) för att skicka eller lämna in planritningshandlingarna (se artikel 
IV.5.2) anges i tävlingsinbjudan. Alla planritningshandlingar som skickas eller lämnas in efter detta 
datum och klockslag kommer automatiskt att avvisas. 
 
 

 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR 
INLÄMNING AV 

PLANRITNINGSHANDLINGARNA  

För att bibehålla planritningshandlingarnas sekretess och hela innehåll ska dessa skickas i dubbla 
kuvert. 
Båda kuverten ska förseglas. 
Tävlingsdeltagarna uppmanas att använda sig av de etiketter som tillhandahålls i tävlingsinbjudan och 
som kan skrivas ut och limmas på kuverten för att underlätta vidarebefordrandet av 
planritningshandlingarna till den behöriga avdelningen inom Europaparlamentet. 
Beroende på ansökans storlek kan termen ”kuvert” även innebära paket, förpackningar, lådor och 
andra kollin. Kollits storlek ska i största möjliga utsträckning motsvara innehållets verkliga mått. 
I samtliga fall, och oavsett vilken typ av förpackning som används, ska tävlingsdeltagarna se till att 
kuvertens kvalitet är sådan att de förblir intakta under transporten, så att planritningshandlingarna 
anländer hela och med bibehållen sekretess. 
Om självhäftande kuvert används måste de slutas med tejp och avsändaren måste signera tvärs över 
denna tejp. Som avsändarens signatur betraktas antingen en handskriven namnteckning eller 
företagets stämpel. 
Planritningshandlingar vars innehåll inte har kunnat hållas konfidentiellt före öppnandet av dem 
kommer att avvisas automatiskt. 
På ytterkuvertet ska den identifieringskod som tävlingsdeltagaren har valt anges. 
 
Planritningshandlingarna kan lämnas in 

 antingen per bud, varvid datumet på budfirmans inlämningskvitto gäller, till den adress som 
finns på de tillhandahållna etiketterna, 

 eller genom att tävlingsdeltagaren (själv eller genom ombud) lämnar in handlingarna till 
Europaparlamentets officiella posttjänst senast det datum och klockslag som anges ovan; ett 
undertecknat och daterat inlämningskvitto i två exemplar som utfärdats av Europaparlamentets 
officiella posttjänst erhålls som bevis på att planritningshandlingarna lämnats in; det datum och 
klockslag som anges på kvittot gäller; öppettiderna för den officiella posttjänsten, där 
planritningshandlingarna ska lämnas in, är följande: 
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måndag–torsdag kl. 9.00–12.00 och kl. 14.00–17.00 
samt fredag kl. 9.00–12.00. 

Posttjänsten är stängd på lördagar och söndagar och på allmänna helgdagar för 
Europaparlamentet. 

Europaparlamentet kan inte garantera mottagandet av planritningshandlingar utanför den 
officiella posttjänstens ovannämnda öppettider, oavsett hur dessa lämnas. 
Europaparlamentet kan inte hållas ansvarigt för att inte ha underrättat tävlingsdeltagarna om 
ändringar i den officiella posttjänstens öppettider som skett efter översändandet av 
planritningsdokumenten. Tävlingsdeltagarna uppmanas att kontrollera att de angivna 
öppettiderna fortfarande gäller innan de lämnar in planritningsdokument för hand. 
 

KAPITEL 6. MEDDELANDE OM 
RESULTATET 

Europaparlamentet kommer, samtidigt men enskilt, att per e-post informera alla tävlingsdeltagare om 
vad som beslutats avseende deras respektive planritning. 
I det meddelande om resultatet som skickas till de tävlingsdeltagare som inte valts ut beskrivs 
möjligheterna till överklagande. 
Meddelandet om resultatet som skickas till den tävlingsdeltagare som valts ut innebär inte att 
parlamentet har ett åtagande gentemot denna och inte heller att projektet har valts ut för att 
genomföras eller att parlamentet har en skyldighet att ge vinnaren ett senare uppdrag. 
 

DEL V. FÖRFARANDETS SENARE SKEDEN 

KAPITEL 1. PRESIDIETS VAL 
Det vinnande projektet, och det bästa projektet med utgångspunkt i det andra förfarandet, dvs. 
renovering eller rivning/återuppbyggande, kommer att läggas fram inför Europaparlamentets 
presidium som är det politiska organ som ansvarar för administrativa, organisatoriska och finansiella 
ärenden när det gäller parlamentets funktion. 
Presentationen sker på grundval av juryns rapport om framlagda projektets eller projektens kvaliteter, 
fördelar och nackdelar. Denna presentation omfattar särskilt slutsatserna från en oberoende 
utvärdering av kostnaderna för de två utvalda projekten. Utvärderingen upprättas på grundval av de 
gemensamma kriterier som uppgivits i tävlingsinbjudan. Genom sitt deltagande i tävlingen godkänner 
tävlingsdeltagarna resultaten av denna utvärdering. 
Utifrån detta kommer presidiet att välja det projekt som man kommer att vidareutveckla. 
När detta beslut har fattats kan alla kuvert som innehåller identifikationskoderna för planritningarna 
öppnas för att identifiera upphovsmännen bakom varje planritning. 
Överlåtelsen av rätten att mångfaldiga och till allmänheten överföra bilder och inspelningar av den nya 
byggnaden, i enlighet med artikel II.1.7 sista stycket, och det undantag som föreskrivs i det stycket, ska 
ersättas, efter ett förfarande i enlighet med artikel 11.1 b i bilagan till budgetförordningen, genom 
betalning till den tävlingsdeltagare som har lämnat in det projekt som valts för genomförandet, av ett 
belopp på 100 000 euro exkl. moms, mot överlämnande av en faktura som ”slutlig 
betalningsuppgörelse”. 
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KAPITEL 2. ASSISTANSUPPDRAG 

 ALLMÄNT OM UPPDRAGET  

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att, utan att det har en skyldighet att göra det, inleda ett 
förhandlat förfarande för att teckna ett avtal med vinnaren i tävlingen med målet att följa upp 
konceptet inom ramen för förfarandet att utse en formgivnings- och byggnadsaktör och utveckla det. 
Om Europaparlamentet fattar beslutet att inleda ovannämnda förfarande ska detta göras i 
överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, och särskilt 
förordningens artikel 11.1 d i bilaga 1. 
Europaparlamentet förbehåller sig också möjligheten att inleda ett förhandlat förfarande med 
upphovsmannen till det andra projekt som lagts fram för presidiet, och detta görs i överensstämmelse 
med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 
18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, och särskilt förordningens artikel 11.1 
b i bilaga 1. 
 

 UPPDRAGET 

Förutsatt att ett avtal ingås kommer uppdraget att beskrivas i utkastet till avtalet och i de tekniska 
bestämmelser som hänför sig till uppdraget, vilka kommer att meddelas i början av det förhandlade 
förfarandet. 
Uppdraget, som är icke-uttömmande och icke-exklusivt, kommer att omfatta följande etapper: 

 Assistans under förberedelserna och framskridandet av den konkurrenspräglade 
dialogen. 

 Assistans före anhållan om lov. 

 Assistans under behandlingen av loven. 

 Assistans med förvaltningen av ändringar. 

Om avtal ingås är det assistansen till Europaparlamentet under förberedelserna och framskridandet 
av förfarandet för den konkurrenspräglade dialogen som utgör en obligatorisk del av uppdraget, 
genomförandet av övriga tjänster förblir frivilligt. 
 

 KONKURRENSPRÄGLAD DIALOG  

Utan att det påverkar bestämmelserna i stycket nedan får upphovsmannen eller upphovsmännen 
bakom det vinnarprojekt som valts ut av Europaparlamentet för genomförande inte under några som 
helst omständigheter delta i förfarandet för den konkurrenspräglade dialog som Europaparlamentet 
förbehåller sig rätten att inleda efter tävlingens slut, och inte heller ta kontakt med eller godta 
kontakter av något som helst slag med deltagarna i det förfarandet för en konkurrenspräglad dialog 
som avses ovan. 
Om ett avtal tecknas mellan Europaparlamentet och upphovsmannen eller upphovsmännen bakom 
det vinnarprojekt som valts ut av Europaparlamentet för genomförande, kommer avtalet att innehålla 
avvikelser från denna allmänna regel och fastställa hur dessa ska tillämpas.  
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KAPITEL 3. OFFENTLIG 
UTSTÄLLNING AV 

PLANRITNINGARNA 
Efter planritningstävlingen eller efter det förhandlade förfarandet med vinnaren, om 
Europaparlamentet beslutar att inleda ett sådant förfarande, kommer en offentlig utställning av alla 
de planritningar som förklarats tillåtliga att anordnas av Europaparlamentet.  
Samtliga tävlingsdeltagare kommer att bjudas in till vernissagen för den offentliga utställningen. 
De tävlingsdeltagare som inte har utsetts till vinnare kan inom 30 kalenderdagar efter det att 
utställningen har avslutats avhämta sina planritningar vid en överenskommen tidpunkt.  
Begäranden kan skickas per e-post till följande adress: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 

DEL VI. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR: 
Bilaga 1: Stadga för klimatföredöme  
Bilaga 2: Tabell över funktioner 
Bilaga 3: Preliminär planering 
Bilaga 4:  Den befintliga byggnadens geografiska läge, exakta läge och bilder av byggnaden 
Bilaga 5: Tekniska specialområden 
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