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DEL I. DE STORE LINJER FOR 
KONKURRENCEN 

 

KAPITEL 1. KONKURRENCENS 
GENSTAND 

I henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget1 og bestemmelserne i 
bilag 1 har Europa-Parlamentet besluttet at udskrive denne arkitektkonkurrence om detaljerede 
projekter for fornyelse af Paul-Henri Spaak-Bygningen i Bruxelles. 
Europa-Parlamentet: 
Siden 1979 har Europa-Parlamentet været den institution, der varetager den demokratiske 
repræsentation af alle EU's borgere. 
I Parlamentet udøver 751 medlemmer, der er valgt ved almindelige direkte valg i Den Europæiske 
Unions 28 medlemsstater, lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser inden for rammerne af 
det mandat, som vælgerne har givet dem. 
Paul-Henri Spaak-Bygningen er Europa-Parlamentets centrale bygning i Bruxelles og huser ikke blot 
mødesalen, hvor medlemmerne afholder plenarmøderne, men også faciliteter til afholdelse af 
udvalgsmøder, pressekonferencer og modtagelse af besøgende. 
 

KAPITEL 2. VISION 
Europa-Parlamentet er et symbolsk hjemsted for det europæiske demokrati, som er midtpunkt for 
kontinentets moderne historie. Dets bygningsarv har ikke kun betydning for de europæiske lovgivere, 
men også for borgerne, idet den skaber vigtige offentlige rum for dialog og oplevelse af det europæiske 
demokrati og dets værdier og også er et samlingspunkt for europæiske festligheder og 
højtideligholdelse af vores fælles demokratiske arv. Bygningsarven bør bevares og videreudvikles som 
et stærkt symbol på vores moderne historie. 
 
Det europæiske projekt har været vidne til flere udvidelser og tæller for øjeblikket 28 medlemsstater. 
Europa-Parlamentet repræsenterer over 500 mio. europæiske borgere via direkte valgte medlemmer. 
Institutionen har som følge af den historiske proces udvidet sine lokaler og tilpasset sine faciliteter for 
at afspejle Parlamentets større rolle som fuldgyldig medlovgiver og sikre optimale arbejdsvilkår for 
Parlamentets medlemmer. Parlamentets udvidede beføjelser gjorde det nødvendigt at styrke 
forbindelserne med borgerne og få dem til bedre at forstå det europæiske projekt.  
 

 Medlemmernes parlament ER borgernes parlament:  

Det er åbent for borgerne, det handler i samspil med dem og giver dem mulighed for at få en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Samspillet med borgerne udvikler sig: først som 
forbipasserende, derefter som besøgende, deltager og medlovgiver. Modtagelsen af borgerne 
i al deres mangfoldighed tilskynder dem til at medvirke i det europæiske projekt.  

 Europa-Parlamentet ønsker at gå i spidsen med sin overordnede tilgang til miljøet:  

Den fremtidige bygning vil blive integreret i og knyttet sammen med det omkringliggende 
bymiljø og det naturlige og sociale miljø.  

                                                           
1 Betegnes også "finansforordningen" i dette dokument 
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Det ønsker at være bæredygtigt, en bæredygtighed, der kommer til udtryk i 
anvendelsesmuligheder, vedligeholdelsesegnethed, fleksibilitet og tilpasningsevne. 
Fleksibiliteten skal kunne ses i rum, i tid og i de tekniske løsninger. 
Bygningen og dens udviklingsproces skal omfatte bedste praksis med hensyn til en 
bæredygtighed og holdbarhed, der er i balance mellem enkelthed og velovervejet teknologi 
(navnlig økologi og klima samt cirkulær økonomi). 
Fornyelsesprojektet skal sikre bygningen en positiv miljøpåvirkning. Europa-Parlamentet har 
udmøntet sine miljøambitioner i form af et charter om miljømæssig forbilledlighed, der er 
vedlagt som bilag 1. 
 

KAPITEL 3. FORMÅL 
Formålet med konkurrencen er at udvælge to koncepter (for nærmere oplysninger se også del V, 
kapitel 1), der vil blive forelagt for Europa-Parlamentets Præsidium, som herefter udvælger det 
koncept, der skal videreudvikles af en totalentreprenør, der er uafhængig af ophavsmanden til det 
pågældende koncept. 
Via dette koncept skal konkurrencen primært bidrage til at fastlægge:  

 de ydre rammer og rammerne for de store indendørs områder 

 samspillet og navnlig samspillet med miljøet, samspillet mellem det indvendige og det 
udvendige gennem bygningsskærmen, samspillet mellem funktionerne og samspillet mellem 
de forskellige brugere og bygningen 

 stemningen udendørs og indendørs gennem disse elementer 

 muligheden for at udvikle Europa-Parlamentets ambitioner gennem den efterfølgende 
arkitektoniske og tekniske udformning inden for rammerne af totalentreprisen. 

Koncepterne vil blive vurderet på grundlag af disse elementer. Hvis der i de fremlagte koncepter 
henvises til materialer, teksturer eller farver, har disse oplysninger udelukkende vejledende karakter. 
Hvis projektforslaget indeholder oplysninger af denne art, videregives de til totalentreprenøren, som 
vurderer, hvorvidt der skal tages højde for dem under hensyntagen til Europa-Parlamentets ambitioner 
og målsætninger. 
Europa-Parlamentet står som garant for konceptet over for totalentreprenøren. I denne egenskab 
regner Parlamentet med at henvende sig til ophavsmanden til det udvalgte koncept for at bistå denne 
i de forskellige udviklingsetaper af projektet. 
Indtil videre forbeholder Europa-Parlamentet sig imidlertid retten til at gennemføre eller ikke at 
gennemføre projektet eller til at yde eller ikke at yde teknisk bistand. 
 

KAPITEL 4. BAGGRUND 
Paul-Henri Spaak-Bygningen er en del af et kompleks på i alt omkring 665 000 m² bestående af omkring 
10 bygninger. De nuværende bygnings bruttogulvareal er på omkring 84 000 m²(2), og der er mulighed 
for at udvide arealet inden for rammerne af den gældende lokalplan. Bygningen huser Europa-
Parlamentets mødesal i Bruxelles med plads til 751 medlemmer fra alle Den Europæiske Unions 
medlemsstater.  
Som en multikulturel og flersprogret forsamling, hvor der tales og tolkes ikke mindre end 24 sprog, er 
Europa-Parlamentet et konkret udtryk for EU's motto: "Forenet i mangfoldighed". 
Bygningen er beliggende i skellet mellem to lokalområder med forskellig form og forskellige funktioner 
og grænser op til en stor park i Bruxelles, Parc Léopold, som indeholder forskellige kulturelle og 
videnskabelige institutioner. 
  
 
                                                           
2 Udnyttet areal: omkring 39 000 m² 
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KAPITEL 5. FUNKTIONER 
Den fremtidige bygning skal danne rammen om: 

 mødesalen, der skal have plads til alle medlemmer af Europa-Parlamentet og til besøgende 

 udvalgsmødesale og trilogsale3 

 et modtagelsesområde med mødesteder og pædagogiske funktioner for offentligheden 

 områder til protokollære formål 

 områder til medierne 

 områder til kulturelle aktiviteter 

 hyggeområder 

 støtteområder til alle Europa-Parlamentets aktiviteter (resumé i bilag 2). 

 

For at give mulighed for variation i de projekter, der fremlægges, præsenteres nogle af funktionerne i 
det overordnede program som en mulighed, mens andre præsenteres med en minimumskapacitet og 
en ideel kapacitet. Disse elementer fremgår af ovennævnte bilag. 
Tilrettelæggelsen af funktionerne skal gøre områderne lette at bruge, være kendetegnet ved en 
naturlig overskuelighed, så behovet for skiltning begrænses, og ved tydelige ruter for bl.a. brugerne, 
protokollen, medierne, besøgende og logistikken.  
De besøgende skal desuden kunne følge en rute, der giver dem mulighed for at få en enestående 
oplevelse. 
Bygningens fleksibilitet skal på kort sigt give mulighed for flere anvendelsesmuligheder for områderne 
og på lang sigt uproblematiske ændringer af deres anvendelse. 
  

KAPITEL 6. FORNYELSE 
Selv om kvarteret, hvor de europæiske institutioner er beliggende, har været præget af talrige 
nedrivninger/genopførelser, kræver regionen Bruxelles-Capitales miljøtilgang, der er baseret på en 
livscyklusanalyse og regionens ambitioner for udviklingen af en cirkulær økonomi, at der gennemføres 
en renovering frem for en genopførelse.  
 
Bygningens tilstand nødvendiggør under alle omstændigheder en gennemgribende renovering. 
Begrebet "fornyelse" giver mulighed for en tilgang, der er åben over for begge løsninger4. 
 
 

  

                                                           
3 Trilogmøder er forligsmøder om lovgivning for repræsentanter for Kommissionen, Rådet og Parlamentet. 

4 Jf. også artikel IV.3.1  
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DEL II. PROCEDUREN 

KAPITEL 1. GENERELT 

 KORT BESKRIVELSE AF 
PROCEDURENE  

Denne procedure består af et begrænset udbud i to faser, dvs.: 

 en prækvalifikationsfase 

 fasen med selve projektkonkurrencen. 

I løbet af den første fase modtager Europa-Parlamentet alle de indkomne bud og foretager en 
udvælgelse af ansøgerne på grundlag af objektive kriterier, som navnlig gør det muligt at vurdere 
ansøgernes økonomiske og faglige kapacitet med henblik på konkurrencens genstand. 
Ved afslutningen af denne fase indbydes de udvalgte ansøgere, i det følgende også kaldet 
"konkurrencedeltagere", til at deltage i fasen med selve projektkonkurrencen, hvor de vil blive bedt 
om at indgive deres projekter, som vil blive præsenteret for bedømmelseskomitéen, der skal vurdere 
og indplacere dem og udpege vinderen. 
Der findes yderligere oplysninger om den nærmere afvikling af de enkelte faser senere i disse regler. 
 

 BETINGELSER FOR 
DELTAGELSE 

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit II, kapitel 2, i disse regler, er deltagelsen i denne 
konkurrence åben på samme betingelser for alle fysiske og juridiske personer og offentlige enheder: 

 fra en EU-medlemsstat 

 fra et tredjeland, der har indgået en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige 
indkøb 

 fra et tredjeland, der har ratificeret "WTO plurilateral Agreement on Government 
Procurement (GPA)". 

 

Vigtig meddelelse til ansøgere fra Det Forenede Kongerige: 
 
Økonomiske aktører, der er etableret i Det Forenede Kongerige, kan indgive deres bud i denne 
konkurrence og indgive et projekt, hvis de udvælges. 
 
Hvis Det Forenede Kongerige udtræder af Den Europæiske Union, finder de regler om adgang til 
offentlige udbud og konkurrencer, der gælder for økonomiske aktører, der er etableret i et tredjeland, 
anvendelse på økonomiske aktører, der er etableret i Det Forenede Kongerige, fra datoen for den 
officielle udtræden, medmindre Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union har aftalt andet i 
de igangværende forhandlinger. 
 
Hvis de retsforskrifter, som forhandlingerne fører til, og som finder anvendelse efter udtrædelsen, ikke 
giver en sådan ret til at deltage, vil Europa-Parlamentet skulle udelukke de deltagere, der er etableret 
i Det Forenede Kongerige, fra proceduren. Denne udelukkelse vil kunne finde sted på et hvilket som 
helst tidspunkt under proceduren forud for udpegelsen af vinderen. 
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 SAMMENSLUTNINGER AF 
ØKONOMISKE AKTØRER 

Sammenslutninger af økonomiske aktører har mulighed for at deltage i denne konkurrence. 
Europa-Parlamentet kan acceptere forskellige juridiske former for sammenslutninger, på betingelse af 
at disse under alle omstændigheder sikrer, at sammenslutningens medlemmer hæfter solidarisk over 
for Europa-Parlamentet. 
Hvis buddet indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal den retlige repræsentant for 
sammenslutningen være arkitekt. 
I henhold til bestemmelserne i artikel 6 i den belgiske lov af 20. februar 1939, hvori det hedder, at 
"udøvelse af erhvervet som arkitekt er uforeneligt med erhvervet som entreprenør for offentlige eller 
private arbejder", vil entreprenører for offentlige eller private arbejder, der har deltaget i denne 
konkurrence, være udelukket fra deltagelse i alle procedurer for offentlige udbud om arbejde i 
forbindelse med fornyelsen af PHS-Bygningen i Bruxelles. 
 

 PRISER  

Alle konkurrencedeltagere, der har deltaget i anden fase af konkurrencen, og som ikke udpeges som 
vinder, men som har indgivet et projekt af en tilstrækkelig og anerkendt kvalitet, der overholder 
bestemmelserne i konkurrencereglerne, modtager op til 50 000 EUR ekskl. moms mod faktura "som 
fuld og endelig betaling af alle krav". 
Hvis en konkurrencedeltager har indgivet et projekt for hver fremgangsmåde, renovering eller 
genopførelse (jf. IV.1), og projekterne er af en tilstrækkelig kvalitet og anerkendes at overholde 
konkurrencereglerne, modtager vedkommende op til 75 000 EUR ekskl. moms mod faktura "som fuld 
og endelig betaling af alle krav". 
Vinderen af konkurrencen modtager 150 000 EUR ekskl. moms mod faktura "som fuld og endelig 
betaling af alle krav". 
De ovennævnte priser kan ikke modtages samtidig. 
 

 KONSEKVENSER AF 
DELTAGELSE I 

KONKURRENCEN 

Gennem sin deltagelse i denne konkurrence accepterer ansøgeren betingelserne i følgende 
dokumenter: 

 meddelelsen om konkurrencen 

 disse regler og bilagene hertil. 

Udgifterne til deltagelse i denne konkurrence afholdes af ansøgerne og vil ikke blive godtgjort. 
 
Deltagelse i konkurrencen indebærer registrering og behandling af personoplysninger (f.eks. navn, 
adresse, CV).  
Sådanne oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (jf. også II.1.9). 
 
Ved at deltage i konkurrencen accepterer ansøgerne, at de bærer det fulde ansvar i tilfælde af klager 
vedrørende de aktiviteter, der udøves inden for rammerne af konkurrencen. Konkurrenterne 
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accepterer forpligtelserne i artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) 
2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget. 
 

 FORTROLIGHED 

Konkurrencedeltagerne forpligter sig til ikke at afsløre nogen oplysninger (herunder administrative, 
budgetmæssige, tekniske, organisatoriske, driftsmæssige osv.) over for nogen og til ikke at 
videresende nogen dokumenter, som de har modtaget i forbindelse med konkurrencen, idet alle 
oplysninger og alle dokumenter skal betragtes som fortrolige. 
Alle overtrædelser af ovenstående fortrolighedsbestemmelse vil medføre øjeblikkelig udelukkelse af 
buddet i alle stadier af proceduren. 
  

 OPHAVSRET 

Konkurrencedeltagerne skal over for Europa-Parlamentet attestere, i) identiteten på de ophavsmænd 
der ved deres kreative valg har bidraget til de fremlagte projekter, modeller og tegninger, og ii) at disse 
ophavsmænd, som konkurrencedeltagerne på behørig vis har oplyst om konkurrencevilkårene, gyldigt 
skriftligt har overdraget deres økonomiske ophavsrettigheder til konkurrencedeltageren og inden for 
rammerne af, hvad der er fastsat i konkurrencereglerne, har givet afkald på deres ideelle rettigheder 
med hensyn til de pågældende projekter. 
 
En tro og love-erklæring om dette, som underskrives af konkurrencedeltagernes retlige repræsentant, 
afgives i tilsagnet, der fremsendes sammen med projektet. Med denne erklæring påtager 
konkurrencedeltageren sig ansvaret for erhvervelsen af de kreative medarbejderes økonomiske 
rettigheder og deres begrænsede afkald på deres ideelle rettigheder. 
 
De dokumenter, projekter, modeller, herunder i det oprindelige format, tegninger og andre medier, 
der indgives i forbindelse med konkurrencen, forbliver Europa-Parlamentets ejendom. 
 
Konkurrenterne forpligter sig til at overdrage alle brugsrettigheder vedrørende de projekter, modeller, 
tegninger og andre frembringelser, der indgives i forbindelse med konkurrencen, til Europa-
Parlamentet på de betingelser, der er fastsat i denne artikel. De overdragne brugsrettigheder vil blive 
udnyttet i forbindelse med information og kommunikation vedrørende konkurrencen og en eventuel 
gennemførelse af et projekt. Overdragelsen sker til brug i Den Europæiske Union og, i tilfælde af 
reproduktion og kommunikation via internettet eller andre internationale kommunikationsmidler, i 
hele verden. Brugsrettighederne omfatter bl.a.: 

a. rettigheder til reproduktion og offentliggørelse, i ethvert format og på enhver form for medium 
efter Europa-Parlamentets valg, herunder navnlig papir og elektronisk fremvisning  

b. rettigheder til distribution af kopier, der gengiver frembringelserne 
c. rettigheder til alle former for ændringer, herunder i forbindelse med Europa-Parlamentets 

kommunikation eller med henblik på gennemførelsen af renoveringen eller genopførelsen af 
PHS-Bygningen 

d. rettigheder til tilgængeliggørelse for offentligheden under anvendelse af alle metoder og former 
for kommunikation, navnlig trådbunden eller trådløs, via satellit, kabel og internettet og på 
udstillinger. 

Overdragelsen af rettigheder som defineret ovenfor udgør modydelsen for deltagelsen i 
konkurrencens anden fase og betalingen til konkurrencedeltagerne af prisen i artikel II.1.4 i 
konkurrencereglerne. Den pris, der betales til konkurrencedeltagerne, giver også Europa-Parlamentet 
ret til at genanvende delløsninger, som konkurrencedeltagerne har foreslået i forbindelse med 
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konkurrencen. Europa-Parlamentets brugsrettigheder som defineret i denne artikel, fjerde afsnit, giver 
ikke anledning til yderligere betaling eller kompensation ud over den pågældende pris. 
 
Europa-Parlamentet forpligter sig til ved anvendelsen af de medier og frembringelser, der indgår i 
projekterne, hvor det er muligt, at nævne navnene på konkurrencedeltagerne og ophavsmændene i 
overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis. 
 
Europa-Parlamentet erhverver ligeledes retten til som de første at offentliggøre projekterne og udstille 
projekter, modeller, tegninger og andre medier, der indgives i forbindelse med konkurrencen. 
Ophavsmændene giver i denne udstrækning afkald på at beslutte, hvornår, hvor og under hvilke 
omstændigheder deres frembringelse bliver offentliggjort for første gang. 
 
Som modydelse for betalingen af priserne til de konkurrencedeltagere, som har indgivet et projekt, 
der overholder reglerne, erhverver Europa-Parlamentet retten til at gennemføre eller ikke at 
gennemføre det valgte projekt og til at tilpasse det og supplere det i forhold til, hvad der bestemmes i 
forbindelse med detailprojekteringen og gennemførelsen. Ophavsmanden til det valgte projekt 
overdrager retten til tilpasning af skitser og andre elementer i det generelle koncept og indvilliger i at 
give afkald på at påberåbe sig retten til integritet i forhold til de beslutninger, der træffes i forbindelse 
med detailprojekteringsfasen og den endelige gennemførelse af projektet for fornyelse af Paul-Henri 
Spaak-Bygningen. 
 
Gennem deres deltagelse i konkurrencen giver konkurrencedeltagerne, for det tilfælde at deres 
projekt måtte blive udvalgt til gennemførelse, tilladelse til reproduktion på alle former for medier og 
offentliggørelse på alle måder og i alle former af billedet af den fornyede PHS-bygning og skitsen heraf 
som helt eller delvis gengivet i den endelige gennemførelse, og giver afkald på at påberåbe sig deres 
ophavsret med henblik på at modsætte sig dette. Denne tilladelse gives til fordel for Europa-
Parlamentet, de øvrige EU-institutioner og de belgiske føderale, regionale og lokale myndigheder. Som 
modydelse for den i dette afsnit omhandlede overdragelse af rettigheder og det delvise afkald betaler 
Europa-Parlamentet 100 000 EUR ekskl. moms mod faktura "som fuld og endelig betaling af alle krav". 
Europa-Parlamentet forpligter sig til, hvor det er muligt, at nævne navnene på konkurrencedeltagerne 
og ophavsmændene i overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis. 
 

 OFFENTLIGHED 

Enhver form for henvisning til denne konkurrence, herunder i forbindelse med kommerciel reklame, 
faglige referencer eller publikationer fra ansøgerne, er forbudt, medmindre man på forhånd har 
indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Europa-Parlamentet. 
 

 PERSONOPLYSNINGER 

Deltagelse i konkurrencen indebærer registrering og behandling af personoplysninger (f.eks. navn, 
adresse, CV).  
Som ansvarlig for afholdelsen af denne konkurrence sørger Europa-Parlamentet for, at ansøgernes 
personoplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger. 
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Personoplysninger behandles udelukkende af de repræsentanter, som Direktorat D – 
Ejendomsprojekter under Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik har udpeget til dette, og 
udelukkende inden for rammerne af konkurrencen.  
Ansøgerne kan på anmodning få oplyst deres personoplysninger og rette eventuelle unøjagtige eller 
ufuldstændige oplysninger.  
For alle spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger kan ansøgeren henvende sig til 
Enheden for Besøgscentret.  
Men eftersom oplysningerne er indsendt af ansøgerne selv, vil eventuelle rettelser, som ansøgerne 
anmoder om efter indsendelse af buddene, ikke blive taget i betragtning i forbindelse med 
bedømmelsen af disse.  
Enhver ansøger kan til enhver tid rette henvendelse til Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse vedrørende behandlingen af sine personoplysninger. 
 

 SPROG 

Sprog i forbindelse med proceduren. 
Deltagernes opmærksomhed henledes på følgende: 

 Konkurrencereglerne er tilgængelige på alle Den Europæiske Unions officielle sprog. Det er 
imidlertid i tilfælde af tvivl om oversættelserne kun den franske udgave, der er autentisk. 

 Der stilles ikke krav om oversættelse af officiel dokumentation, dvs. dokumentation, som stammer 
fra nationale myndigheder, nationale brancheorganisationer eller lignende organisationer, 
vedrørende udelukkelseskriterier og udvælgelseskriterier, når disse er affattet på et af Den 
Europæiske Unions officielle sprog. 

 Standardformularerne, som skal anvendes til at udarbejde dokumenterne til buddet, forligger 
udelukkende på fransk og engelsk. 

 Bedømmelsen af de indkomne bud sker på grundlag af den franske eller engelske udgave af de 
dokumenter, som ansøgerne har indgivet, eller i givet fald af oversættelserne til engelsk eller 
fransk, som er udført af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Oversættelse. 

Ansøgere, der indsender dokumenter på andre sprog end fransk og engelsk, accepterer, at 
vurderingen af deres bud sker med udgangspunkt i ovennævnte oversættelser, og giver afkald på 
enhver klagemulighed over en oversættelse eller en tolkning, som de måtte anse for ukorrekt. 

 Referencedokumenterne til selve projektkonkurrencen foreligger udelukkende på fransk og 
engelsk. 

 Dokumenter, som ansøgerne fremlægger i forbindelse med projektkonkurrencen, skal 
udelukkende være på fransk eller engelsk. 

 Den lokale lovgivning for Bruxelles foreligger udelukkende i fransk og nederlandsk udgave. 

Det er på baggrund heraf nødvendigt, at flere medlemmer af det team, der i givet fald får ansvaret 
for gennemførelsen af projektet, har et indgående kendskab til fransk og/eller engelsk.  
 
Sprog, hvis der indgås en kontrakt efter konkurrencen. 
Hvis Europa-Parlamentet beslutter at indgå en kontrakt med ophavsmanden til det valgte projekt, vil 
arbejdssprogene ved udførelsen af disse kontrakter være fransk og engelsk.  
 

 FORELØBIG TIDSPLAN FOR 
KONKURRENCEN 

Den foreløbige tidsplan er vedlagt som bilag 3. 
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 PROCEDUREDOKUMENTERNE  

Dokumenterne, som giver ansøgerne mulighed for at indgive deres bud i den første fase af 
konkurrencen, herunder standardformularerne, kan downloades gratis og ubegrænset på webstedet 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Disse dokumenter leveres i et redigerbart og et ikkeredigerbart format. 
Dokumenterne i et redigerbart format fremsendes udelukkende for at gøre det lettere at 
sammensætte buddet. 
Ansøgerne må kun udfylde disse dokumenter på de dertil beregnede steder uden på nogen måde at 
ændre den eksisterende tekst. 
Ved manglende overensstemmelse mellem dokumenterne i redigerbart format og ikkeredigerbart 
format er kun sidstnævnte gyldige. 
Dokumenterne, der giver de udvalgte ansøgere fra den første fase mulighed for at indgive deres 
projekt, sendes direkte til dem af Europa-Parlamentet, når det er relevant. 
 

 UDGIFTER 

Udgifterne til deltagelse i denne konkurrence afholdes af ansøgerne og vil ikke blive godtgjort. 
 

KAPITEL 2. KOMMUNIKATION I LØBET 
AF PROCEDUREN 

Kontakt mellem Europa-Parlamentet og ansøgerne eller mellem ansøgerne og bedømmelseskomitéen 
er strengt forbudt gennem hele proceduren og medfører udelukkelse fra proceduren med undtagelse 
af nedenstående tilfælde. 
 

 I  PRÆKVALIFIKATIONSFASEN  

A. Kontakt på ansøgernes initiativ 
Ansøgere, der ønsker yderligere oplysninger om selve proceduren eller om dokumenterne til 
proceduren, kan stille deres spørgsmål skriftligt inden den 11/12/2019 til følgende adresse: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Henvisning til denne procedure: KONKURRENCE NR. 06D40/2019/M052 
Europa-Parlamentet besvarer ikke mundtlige spørgsmål, anmodninger, der er fremsendt efter sidste 
frist, eller anmodninger, der ikke er udformet eller adresseret korrekt.  
Indkomne spørgsmål og svarene på disse fremsendes via webstedet 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, som er tilgængeligt for alle ansøgere, 
senest den 17/12/2019.  
 
B. Kontakt på Europa-Parlamentets initiativ 
Hvis Europa-Parlamentets tjenestegrene konstaterer en fejl, upræcise oplysninger, udeladelser eller 
enhver anden materiel utilstrækkelighed i udfærdigelsen af dokumenterne til proceduren, kan de 
underrette konkurrencedeltagerne om dette via følgende websted: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Ansøgerne opfordres derfor til løbende at besøge dette websted i løbet af udvælgelsesfasen. 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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 UNDER FASEN MED 
PROJEKTKONKURRENCEN  

A. Kontakt på konkurrencedeltagernes initiativ 
Efter skriftlig anmodning fra konkurrencedeltagerne kan Europa-Parlamentet levere yderligere 
oplysninger, der udelukkende har til formål at forklare konkurrencens karakter, betingelserne i 
indbydelsen til at deltage og de øvrige dokumenter vedrørende fasen med projektkonkurrencen. 
Anmodningerne fremsendes med elektronisk post udelukkende til følgende adresse: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Anmodningerne skal indeholde angivelsen "KONKURRENCE NR. 06D40/2019/M052" 
De udvalgte konkurrencedeltagere vil blive underrettet om fristen for at stille spørgsmål sammen med 
indbydelsen til at deltage. 
Anmodninger, der er fremsendt efter sidste frist, eller anmodninger, der ikke er udformet eller 
adresseret korrekt, vil ikke blive besvaret. 
Spørgsmålene og svarene vil blive samlet i et dokument, der fremsendes med elektronisk post til alle 
udvalgte konkurrencedeltagere senest på den dato, som de får meddelelse om sammen med 
indbydelsen til at deltage. 
 
B. Kontakt på Europa-Parlamentets initiativ 
Hvis Europa-Parlamentets tjenestegrene konstaterer en fejl, upræcise oplysninger, udeladelser eller 
enhver anden materiel utilstrækkelighed i udfærdigelsen af indbydelsen til at deltage, 
konkurrencereglerne eller ethvert andet dokument, der er nødvendigt for fremsendelsen af 
projekterne, kan de på eget initiativ underrette konkurrencedeltagerne om dette på samme dato og 
på helt identiske betingelser. Disse oplysninger vil udelukkende blive fremsendt med elektronisk post. 

 
C. Kontakt under fakultativ besigtigelse på stedet 
Under en fakultativ besigtigelse på stedet må konkurrencedeltagerne kun stille generelle spørgsmål, 
der ikke vedrører de proceduremæssige eller tekniske aspekter af konkurrencen. 
Hvis konkurrencedeltagerne under en fakultativ besigtigelse på stedet ønsker at stille mere præcise 
spørgsmål, kan de gøre det i henhold til bestemmelserne i ovenstående afsnit A.  
 
D. Kontakt med bedømmelseskomitéen 
Enhver kontakt mellem konkurrencedeltagerne og medlemmerne af bedømmelseskomitéen, 
herunder med henblik på at forklare konkurrencens karakter, bestemmelserne i disse regler, 
bestemmelserne i indbydelsen til at deltage eller ethvert andet dokument til proceduren, er forbudt.  
 
E. Kontakt mellem konkurrencedeltagerne 
Enhver kontakt mellem konkurrencedeltagerne ud over tilstedeværelsen under fakultative 
besigtigelser er forbudt inden for konkurrencens rammer. 
 

KAPITEL 3. BEDØMMELSESKOMITEEN 

 BEDØMMELSESKOMITÉENS 
SAMMENSÆTNING 

Bedømmelseskomitéens består af 11 ordinære medlemmer: 

 to næstformand i Europa-Parlamentet 

 to repræsentanter for regionen Bruxelles-Capitale 
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 en arkitekt fra Europa-Parlamentets administration 

 fire arkitekter uden for Europa-Parlamentet 

 en byplanlægger uden for Europa-Parlamentet 

 en miljøspecialist 

og suppleanter. 

 FORHÅNDSGENNEMGANG AF 
PROJEKTERNE 

Inden projekterne forelægges for bedømmelseskomitéen, kontrolleres projekterne af 
bedømmelseskomitéens sekretariat, som udarbejder en rapport om, hvorvidt de overholder 
konkurrencereglerne og er i overensstemmelse med de grundlæggende oplysninger og programmet 
samt al anden dokumentation, der er fremsendt til konkurrencedeltagerne: 

 ud fra et administrativt synspunkt vedrørende indgivelse inden for fristen, fremlæggelse af alle de 
krævede dokumenter og anonymitet 

 med hensyn til de tekniske krav til projektet, som beskrives i disse konkurrenceregler og bilagene 
hertil  

I rapporten fra bedømmelseskomitéens sekretariat påpeger man ligeledes designfejl samt skrive- eller 
regnefejl, der kan påvirke dokumenterne, som konkurrencedeltagerne har indsendt. 
Projekterne analyseres i fortrolighed af bedømmelseskomitéens sekretariat. I rapporten over 
forhåndsgennemgangen nævner man ikke konkurrencedeltagernes navn, og projekterne beskrives 
udelukkende ved hjælp af identifikationskoden, jf. artikel IV.2.3. 
Rapporten over forhåndsgennemgangen forelægges for bedømmelseskomitéen, inden denne går i 
gang med den evaluering, som den skal foretage. 
 

 AFVIKLING AF 
BEDØMMELSESKOMITÉENS 

ARBEJDE 

Bedømmelseskomitéen gennemlæser rapporten over forhåndsundersøgelsen, afgør, hvorvidt 
projekterne er i overensstemmelse med konkurrencereglerne eller ej, og udarbejder en 
overensstemmelsesrapport for hvert projekt. 
Bedømmelseskomitéen vurderer projekterne på grundlag af de dokumenter, som 
konkurrencedeltageren har indsendt, med undtagelse af kuverten, der indeholder 
identifikationskoden for projektet. 
Bedømmelseskomitéen fjerner alle projekter, hvis ophavsmand ikke har overholdt de væsentlige 
betingelser i reglerne, programmet og andre elementer i konkurrencen, fra proceduren. Den fjerner 
ligeledes projekter, som er tydelige plagiater, eller projekter, hvor arbejdet må betegnes som 
utilstrækkeligt. I sådanne tilfælde udbetales der ingen godtgørelse til ophavsmændene til disse 
projekter. 
Bedømmelseskomitéen er beslutningsdygtig, når syv medlemmer er til stede, hvoraf mindst en 
tredjedel er arkitekter. 
Bedømmelseskomitéen sondrer mellem projekter, der vedrører en renovering, og projekter, der 
vedrører nedrivning/genopførelse, i henhold til de kriterier, der er fastlagt i artikel IV.3.1. 
Bedømmelseskomitéen vurderer projekterne i henhold til de kriterier, der er fastlagt i artikel IV.3.2.  
Bedømmelseskomitéen indplacerer projekterne og udpeger vinderprojektet.  
Bedømmelseskomitéen træffer en endelig afgørelse om indplaceringen af projekterne, som 
udelukkende identificeres ved identifikationskoden i artikel IV.2.3. Når denne endelige afgørelse er 
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truffet og underskrevet af bedømmelseskomitéens medlemmer, registreres afgørelsen officielt af 
Europa-Parlamentet. 
Bedømmelseskomitéen udarbejder en rapport: 

 med en liste over konkurrencedeltagerne, som identificeres gennem deres kode og 
indrangeres ud fra deres placering, og med angivelse af den anvendte fremgangsmåde 

 der definerer styrker og svagheder ved vinderprojektet og det bedste projekt, der har taget 
udgangspunkt i den anden fremgangsmåde. 

Når denne operation er gennemført, kan alle kuverter, der er påført identifikationskoden for 
projekterne, åbnes, så man kan identificere ophavsmanden til de enkelte projekter. 
Bedømmelseskomitéens afgørelser er bindende for den ordregivende myndighed. De kan ikke 
appelleres. 
Med forbehold af ovenstående gælder det, at hvis en konkurrencedeltager ikke har indgivet sit tilsagn, 
eller hvis tilsagnet ikke er underskrevet eller omfatter forbehold, forbeholder Europa-Parlamentet sig 
efter en gennemgang og eventuelle samtaler retten til at udelukke denne konkurrencedeltager. Hvis 
det drejer sig om vinderen, forbeholder Europa-Parlamentet sig retten til i stedet at udpege den ikke-
udelukkede konkurrencedeltager, som bedømmelseskomitéen har givet den bedste bedømmelse, som 
vinder. 
 

DEL III. UDVÆLGELSESFASEN 

KAPITEL 1. GENERELT 

 UDVÆLGELSESKRITERIER  

Formålet med udvælgelsesfasen er at udvælge de ansøgere, som vil blive indbudt til at indgive deres 
projekt i forbindelse med selve projektkonkurrencen. 
I løbet af denne fase sikrer Europa-Parlamentet sig, at de udvalgte ansøgere på den ene side får 
tilladelse til at deltage i konkurrencen i henhold til den gældende lovgivning og selve konkurrencens 
genstand, og på den anden side ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der fastlægges i 
finansforordningen (se ovenfor), og endelig at de har den tilstrækkelige økonomiske og faglige 
kapacitet til at deltage. 
Under forudsætning af at antallet af ansøgere tillader det, vil mindst 10 og højst 25 ansøgere blive 
udvalgt til at deltage i konkurrencens anden fase. 
 

 MEDDELELSE 

Analysen af buddet sker på grundlag af det indsendte materiale.  
Kandidaterne opfordres til at sætte sig ind i formularerne og fremsende oplysningerne i en præcis 
form.  
Buddet skal indeholde bestemt dokumentation.  
Europa-Parlamentet kan anmode om anden dokumentation i løbet af proceduren. 
Hvis ansøgerne ikke fremsender den krævede dokumentation sammen med deres bud, eller hvis de 
ikke fremsender den dokumentation, som Europa-Parlamentet anmoder om i løbet af proceduren, 
inden for de fastsatte frister, eller hvis den fremsendte dokumentation ikke er i overensstemmelse 
med deres erklæringer, kan deres bud afvises. 
Ansøgernes opmærksomhed henledes på, at visse dokumenter og/eller bestemt dokumentation 
skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 
Disse dokumenter og/eller denne dokumentation angives andetsteds. 



Konkurrence nr. 06D40-2019-M052  15 
 

Fornyelse af Paul-Henri Spaak Konkurrenceregler 

KAPITEL 2. UDELUKKELSES- OG 
UDVÆLGELSESKRITERIER 

 UDELUKKELSESKRITERIER  

Denne procedure er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, herefter betegnet 
"finansforordningen”. 
Alle deltagere, som befinder sig i en af de situationer, der beskrives i finansforordningens artikel 136-
141, vil enten blive udelukket fra at deltage i konkurrencen eller ikke blive udpeget til vinder. 
Hele teksten i finansforordningens artikel 136-141 findes i Den Europæiske Unions Tidende L 193 af 30. 
juli 2018. Kun visse uddrag gengives nedenfor. 
 
Finansforordningens artikel 136 
1) Den ansvarlige anvisningsberettigede udelukker en person eller enhed som omhandlet i artikel 

135, stk. 25, fra at deltage i tildelingsprocedurer, der er omfattet af denne forordning, eller fra at 
blive udvalgt til at gennemføre EU-midler, hvis personen eller enheden befinder sig i en eller flere 
af følgende udelukkelsessituationer:  

a) personen eller enheden er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, 
dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, denne er under tvangsakkord uden for 
konkurs, dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller denne befinder sig i en lignende 
situation i henhold til en tilsvarende behandling efter EU-retten eller national ret  

b) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller 
enheden har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter 
eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til den relevante lovgivning  

c) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller 
enheden har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at 
have overtrådt de relevante love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, 
inden for hvilket personen eller enheden er virksom, eller har begået fejl, der har en 
indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis fejlene afspejler forsætlighed eller grov 
uagtsomhed, herunder navnlig et eller flere af følgende forhold:  

i) forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verificering af, 
at der ikke udelukkelsesgrunde, eller af, at kriterierne for støtteberettigelse eller 
udvælgelse er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse  

ii) indgåelse af aftaler med andre personer eller enheder med det formål at forvride 
konkurrencen  

iii) krænkelse af intellektuel ejendomsret 

iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ansvarlige anvisningsberettigede i løbet 
af tildelingsproceduren  

v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give vedkommende uretmæssige 
fordele i forbindelse med tildelingsproceduren  

d) det ved en endelig dom er fastslået, at personen eller enheden er skyldig i et eller flere af 
følgende forhold:  

                                                           
5 i finansforordningen 
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i) svig som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13716 
og artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 19957  

ii) korruption som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv bestikkelse, 
jf. artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd 
ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som 
udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 19978 , eller adfærd som omhandlet i artikel 2, 
stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA9 eller bestikkelse som defineret i anden 
relevant lovgivning  

iii) handlinger i forbindelse med en kriminel organisation som omhandlet i artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA10 

iv) hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/8411;  

v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som 
defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA12 eller 
anstiftelse, medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte 
afgørelses artikel 4  

vi) børnearbejde eller andre lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel som 
omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU13  

e) personen eller enheden har udvist betydelig misligholdelse i forhold til at opfylde væsentlige 
forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en retlig forpligtelse, der finansieres over 
budgettet, hvilket:  

i) har ført til tidligt ophør af en retlig forpligtelse  

ii) har ført til anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner eller  

iii) er blevet opdaget af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten efter tjek, 
revisioner eller undersøgelser  

f) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at personen eller 
enheden har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 2988/95 14;  

g) det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at personen eller 
enheden har oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå 

                                                           
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske 
Unions finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen, EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29.  

7 EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48. 

8 EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1. 

9 Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor, EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54. 

10 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42. 

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det 
finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EUT L 141 
af 5.6.2015, s. 73. 

12 Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme, EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse 
af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA, EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1. 

14 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, 
EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1. 
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skattemæssige, sociale eller andre retlige forpligtelser i jurisdiktionen for sit vedtægtsmæssige 
hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted  

h) det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at en enhed er 
blevet oprettet med den hensigt, der er omhandlet i litra g). 

2) Finansforordningens artikel 141 

Den ansvarlige anvisningsberettigede skal fra en tildelingsprocedure afvise en deltager, som:  
a) befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i overensstemmelse med artikel 136  
b) har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er påkrævet 

som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at give disse oplysninger  
c) tidligere har været inddraget i udarbejdelsen af dokumenter, der anvendes i tildelingsproceduren, 

såfremt dette medfører en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling, herunder 
konkurrenceforvridning, som der ikke på anden måde kan rettes op på.  

Den ansvarlige anvisningsberettigede meddeler de øvrige deltagere i tildelingsproceduren de 
relevante oplysninger, der blev udvekslet i forbindelse med eller som følge af, at deltageren blev 
inddraget i forberedelsen af tildelingsproceduren som omhandlet i første afsnit, litra c).  
Inden en sådan eventuel afvisning skal deltageren have mulighed for at godtgøre, at vedkommendes 
inddragelse i forberedelsen af tildelingsproceduren ikke er i strid med princippet om ligebehandling. 
3) Finansforordningens artikel 133, stk. 1, finder anvendelse, medmindre afvisningen er begrundet i 

overensstemmelse med stk. 1, første afsnit, litra a), af en afgørelse om udelukkelse, der er truffet 
over for deltageren efter en undersøgelse af dennes bemærkninger. 

 

 UDVÆLGELSESKRITERIER  

Alle bud fra ansøgere, der ikke befinder sig i en af udelukkelsessituationerne i artikel III.2.1 i dette 
dokument, vil blive vurderet i henhold til nedenstående udvælgelseskriterier. 
Hvis Europa-Parlamentet modtager færre end 25 bud, anvendes kun følgende udvælgelseskriterier: 

 Kriterierne vedrørende lovbestemte egenskaber 

 Kriterierne vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet 

 De ikke-vægtede kriterier vedrørende teknisk og faglig kapacitet 
Hvis Europa-Parlamentet modtager mere end 25 bud, træffes afgørelsen i tilfælde af pointlighed efter 
evalueringen af buddene på grundlag af de vægtede udvælgelseskriterier vedrørende teknisk og faglig 
kapacitet ved lodtrækning mellem dem, der har samme antal point. 
Kun ansøgere, der er blevet udvalgt, bliver indbudt til at indgive et projekt eller to projekter. 
 
Kriterier vedrørende lovbestemte egenskaber 
Ansøgerne skal opfylde følgende betingelser: 
være optaget i fagregistret eller handelsregistret. 
Når der er tale om sammenslutninger af økonomiske aktører, skal dokumentationen fremlægges af 
alle medlemmer af sammenslutningen. 
 
Kriterier vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet 
Ansøgerne skal dokumentere, at de har haft en omsætning på mindst 1 000 000 EUR for hvert af 
regnskabsårene 2016, 2017 og 2018 inden for arkitektsektoren. 
Når der er tale om sammenslutninger, når man frem til ansøgerens omsætning ved at addere 
omsætningen hos de enkelte medlemmer af sammenslutningen inden for arkitektsektoren i de 
relevante regnskabsår. 
 
Kriterier vedrørende teknisk og faglig kapacitet 
1. Udvælgelseskriterier uden vægtning 
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 Ansøgeren skal påvise, at han som minimum råder over følgende personer i sin organisationsplan: 

o fire arkitekter, der kan dokumentere erhvervserfaring på mindst 10 år regnet fra fristen for 
indgivelse af bud inden for nybyggeri og/eller renovering og/eller byplanlægning 

o to arkitekter, der kan dokumentere erhvervserfaring på højst fem år regnet fra fristen for 
indgivelse af bud inden for nybyggeri og/eller renovering og/eller byplanlægning 

Når der er tale om sammenslutninger, tages der hensyn til organisationsplanen for alle 
sammenslutningens medlemmer ved vurdering af buddet ud fra ovennævnte kriterier. 

 Ansøgeren skal fremlægge mindst tre referencer til projekter, som han er ophavsmand til eller 
tilknyttet ophavsmand til, hvoraf mindst ét skal være et byggeprojekt vedrørende 
multifunktionsbygninger, der er placeret i bymiljø, og med et samlet areal (tre projekter) på mindst 
120 000 m², som er gennemført og/eller opført inden for de seneste 10 år regnet fra fristen for 
indgivelse af bud.  

Byggeprojekter kan træde i stedet for ikkebyggeprojekter. 
 
2. Udvælgelseskriterier med vægtning 
A. Kriterier vedrørende teamet. 
Ansøgerne skal fremlægge et team, som får ansvaret for virkeliggørelse af projektet i 
overensstemmelse med projektets art og omfang, hvis ansøgeren udvælges, og begrunde de valg, der 
har ført til sammensætningen af teamet, herunder hvad angår diversitet, multikulturalisme og 
flersprogethed. Bilag 5 til konkurrencereglerne gives til orientering for at oplyse ansøgerne om visse 
tekniske aspekter, der kan hjælpe dem med at sammensætte teamet. 
Teamets sammensætning vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: 

 E.1 Op til 50 point: Størrelse, holistisk vision for fagene, ligevægt og komplementaritet af teamet i 
lyset af kravene til projektet 

 E.2 Op til 10 point: Tidligere samarbejdsprojekter mellem medlemmerne og medlemmernes 
deltagelse i de projekter, der nævnes som reference  

 E.3 Op til 30 point: Holdets miljøvision 

 E.4 Op til 10 point: Holdets mangfoldighed, multikulturalisme og flersprogethed. 

 
B. Kriterier vedrørende ansøgerens evne til at gennemføre et projekt. 
Med henblik på vurderingen af kriterier vedrørende ansøgerens evne til at gennemføre et projekt 
fremlægger ansøgerne tre projekter, som de har gennemført, og som de anser for relevante for et eller 
flere af nedenstående kriterier. 
De enkelte projekter vurderes individuelt og tæller en tredjedel i bedømmelsen  
Ansøgerens evne til at gennemføre et projekt vil blive vurderet gennem de indsendte projekter på 
grundlag af følgende kriterier: 

 P.1 Op til 25 point: Projektets relevans i kraft af de indsendte projekters sammenlignelighed med 
projektet, som denne konkurrence vedrører (hvad angår sted, type, størrelse eller funktioner), 
og/eller 

 P.2 Op til 25 point: Projektets relevans i kraft af dets symbolske betydning (som forklaret af 
ansøgeren) og/eller 

 P.3 Op til 25 point: Projektets relevans i kraft af programmets kompleksitet og/eller dets 
forbilledlighed med hensyn til opfyldelse af brugernes behov og/eller 

 P.4 Op til 25 point: Projektets relevans i kraft af dets miljømæssige forbilledlighed. 

Ansøgernes opmærksomhed henledes på, at eftersom kriterierne ikke udelukkende er kumulative, er 
der mulighed for at fremlægge projekter, der ikke opfylder alle kriterier, men som ikke desto mindre 
er relevante i lyset af kriterierne. 
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 DOKUMENTATIONSKRAV 

1. Dokumenter og erklæringer vedrørende udelukkelseskriterierne 
Ansøgerne indgiver en tro og love-erklæring om, at de ikke befinder sig i en af de 
udelukkelsessituationer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 136-141.  
Denne erklæring skal udformes på grundlag af standardformularen, der er et af dokumenterne i 
proceduren (jf. artikel II.1.12), som ansøgerens retlige repræsentant skal udfylde, datere og 
underskrive. 
Erklæringen omfatter ligeledes et løfte fra ansøgeren om at ville opretholde sit bud gennem hele 
procedurens varighed og acceptere alle konkurrencebetingelserne og navnlig bestemmelserne i disse 
regler. 
Når buddet indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal erklæringen fremlægges af 
hver af sammenslutningens medlemmer. 
 

Denne tro og love-erklæring skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

Ansøgernes opmærksomhed henledes på, at efter udvælgelsesfasen skal de udvalgte ansøgere 
fremsende følgende dokumentation til Europa-Parlamentet med kort frist: 

 en straffeattest af nyere dato eller et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller 
administrativ myndighed i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at den udvalgte ansøger ikke er 
omfattet af nogen af de udelukkelsestilfælde, der er nævnt i finansforordningens artikel 136, stk. 
1, litra c)-h) 

 en attest af nyere dato udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat 
som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i den situation, der er nævnt i 
finansforordningens artikel 136, stk. 1, litra a) og b) 

hvis de ovenfor nævnte dokumenter eller attester ikke udstedes i det pågældende land og i de andre 
udelukkelsestilfælde, der er nævnt i finansforordningens artikel 136, kan de erstattes af en beediget 
eller højtidelig erklæring afgivet for en retlig eller administrativ myndighed, en notar eller et godkendt 
fagligt organ i hjemlandet. 
De udvalgte ansøgere fritages for kravet om at fremlægge den dokumentation, der er omhandlet 
ovenfor, hvis Europa-Parlamentet vederlagsfrit kan få adgang til denne dokumentation i en national 
database, eller hvis en sådan dokumentation allerede er forelagt for det i forbindelse med en anden 
procedure, forudsat at datoen for udstedelsen af dokumenterne ikke overstiger ét år, og at de stadig 
er gyldige.  
I sådanne tilfælde skal ansøgeren anvise, i hvilken database Europa-Parlamentet kan finde de 
nødvendige oplysninger, eller afgive en tro og love-erklæring om, at dokumentationen allerede er 
blevet fremlagt ved en tidligere procedure, som han identificerer, og at der ikke siden er sket 
ændringer af hans situation. 
Afgørelsen om udvælgelsen af ansøgerne er ikke endelig, og ansøgerne bliver ikke inviteret til at 
deltage i konkurrencens anden fase, før ovennævnte dokumentation er modtaget, og på betingelse 
af, at den bekræfter ansøgerens erklæringer. 
VIGTIGT: Ansøgerne kan frit, men er ikke forpligtet til det, fremsende ovenstående dokumentation 
sammen med deres bud. Hvis dette er sket, vil de ikke, hvis de udvælges, blive bedt om at fremlægge 
denne dokumentation på ny. 
 
2. Dokumenter og erklæringer vedrørende kriterierne for teknisk og faglig kapacitet 
A. Kriterium vedrørende lovbestemte egenskaber. 

 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud en digital kopi af dokumentation for deres 
registrering i erhvervsregistret eller handelsregistret på deres etableringssted. 

Disse dokumenter skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

B. Kriterium vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet. 
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 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud en digital kopi af deres regnskaber for 2016, 
2017 og 2018. 

Disse dokumenter skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

 
C. Kriterium vedrørende medarbejdere. 

 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud: 

o Curriculum vitae (CV) for de fire arkitekter, der kan dokumentere erhvervserfaring på 
mindst 10 år regnet fra fristen for indgivelse af bud, som er udarbejdet i henhold til 
EUROPASS-modellen15 

o CV for de 2 arkitekter, der kan dokumentere erhvervserfaring på højst fem år regnet 
fra fristen for indsendelse af bud, som er udarbejdet i henhold til EUROPASS-modellen. 

Disse CV'er skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

D. Kriterium vedrørende referencer. 

 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud dokumenter, der præsenterer 
referenceprojekterne, som er udarbejdet på grundlag af standardformularen, der leveres 
sammen med dokumenterne til proceduren (jf. artikel II.1.12). 

Disse referencedokumenter skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive 
afvist. 

 
 
3. Dokumenter og erklæringer vedrørende udvælgelseskriterier med vægtning 
A. Kriterier vedrørende teamet. 

 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud et notat, der beskriver valget af de personer, 
der skal gennemføre projektet, hvis deres bud udvælges, og begrundelserne for disse valg. 

Dette notat udarbejdes på grundlag af standardformularen, der udleveres som et af 
dokumenterne til proceduren (jf. artikel II.1.12).  
Dokumentationen fremlægges i en formular bestående af højst 3 ark i A4-format (beskrevet 
på den ene side). 

Dette notat skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

 

 Ansøgerne fremlægger sammen med deres bud en liste over medlemmerne af det hold, der, 
hvis buddet udvælges, skal stå for gennemførelsen af projektet, som et Excel-ark, idet der 
leveres et standardformat som et af dokumenterne til proceduren (jf. artikel II.1.12).  

Dette Excel-ark skal vedlægges buddet, da det ellers automatisk vil blive afvist. 

 
Arket omfatter nyttige oplysninger, navnlig vedrørende kompetencer og deltagelse i de 
projekter, der er vedlagt som reference, som angivet i punkt B til denne artikel.  
Arket indeholder ligeledes referencen til medlemmernes CV'er.  
Arket skal udarbejdes i henhold til det udleverede standardformat (jf. artikel II.1.12). 
Kun dette ark vil blive benyttet som en liste over medlemmerne af det team, der i givet fald 
får ansvaret for gennemførelsen af projektet. 
Listen omfatter forskellige profiler, som ansøgeren kan vælge mellem.  
Valget af typen af profil og antallet af disse er op til ansøgeren.  
Kun profilen som koordinator skal udfyldes.  
 
Listen indeholder følgende profiler: 

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

Koordination 

Koordinator Én person – Arkitekt 

Vicekoordinator Eksamensbevis Studier af mere end 5 års varighed 

Arkitektur 

Arkitekt Eksamensbevis Studier af mere end 5 års varighed 

Tegner BIM arkitektur Eksamensbevis Studier af mere end 3 års varighed 

Struktur 

Bygningsingeniør Eksamensbevis Studier af mere end 5 års varighed 

Tegner BIM16 Struktur Eksamensbevis Studier af mere end 3 års varighed 

Tegner CAD17 Struktur Eksamensbevis Studier af mere end 3 års varighed 

Andre discipliner inden for byggeri 

Bygningsingeniør Eksamensbevis Studier af mere end 5 års varighed 

Industriingeniør eller tekniker Eksamensbevis Studier af mere end 3 års varighed 

Andre discipliner uden for 
byggesektoren 

Eksamensbevis Studier af mere end 3 års varighed 

 
 

B. Kriterier vedrørende ansøgerens evne til at gennemføre et projekt 
Ansøgerne fremlægger 3 projekter, som de har udført, og som de vurderer som relevante for et eller 
flere af kriterierne i artikel III.2.2 B). 
De enkelte projekter præsenteres ved hjælp af en forklarende note, som gør det muligt at forstå 
projektet og forklarer dets relevans i henhold til de 4 kriterier.  
Hvert af projekterne fremlægges i en formular bestående af højst 6 ark i A4-format, som udelukkende 
er beskrevet på den ene side, og som omfatter den tekst, der skal vurderes, samt illustrationer. 
Hvis nogle projekter allerede er blevet indgivet i forbindelse med vurderingen af 
udvælgelseskriterierne uden vægtning (jf. ovenfor), skal de alligevel fremlægges på ny sammen med 
de dokumenter, der kræves oven for. 

Disse dokumenter skal vedlægges buddet, da dette ellers automatisk vil blive afvist. 

 

KAPITEL 3. BUDDETS 
SAMMENSÆTNING OG PRÆSENTATION 

 BUDDETS SAMMENSÆTNING  

Buddene skal udfærdiges skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. 
Buddet skal bestå af følgende dokumenter: 

 et følgebrev, der gør det muligt at identificere ansøgeren, som er underskrevet af dennes 
retlige repræsentant 

                                                           
16 BIM: Building Information Management 

17 CAD: Computer assisted design 
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 en kopi af ansøgerens vedtægter, der bl.a. gør det muligt at identificere hovedsædet. Når der 
er tale om sammenslutninger af økonomiske aktører, skal dokumentationen fremlægges af 
alle medlemmer af sammenslutningen 

 Når der er tale om sammenslutninger af økonomiske aktører, et dokument i frit format, der 
præsenterer formen af den planlagte sammenslutning, der klart identificerer de enkelte 
medlemmers rolle i sammenslutningen, og som angiver identiteten af dennes retlige 
repræsentant 

 et dokument i frit format, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 
o identifikation af ansøgeren 
o en postadresse, på hvilken ansøgeren vil formodes at have modtaget al post fra 

Europa-Parlamentet i forbindelse med denne procedure 
o en e-postadresse, på hvilken ansøgeren vil formodes at have modtaget al post fra 

Europa-Parlamentet i forbindelse med denne procedure 
o udpegelsen af en kontaktperson, som ansøgeren har overdraget opfølgningen af 

proceduren 

 den krævede dokumentation i henhold til udelukkelseskriterierne 

 den krævede dokumentation i henhold til udvælgelseskriterierne med og uden vægtning. 

 

 PRÆSENTATION AF BUDDET 

Buddet indgives som et følgebrev i papirformat, som er vedlagt en eller flere CD-rommer, som 
indeholder de/den krævede dokumenter/dokumentation efter digitalisering. 
Et af dokumenterne til proceduren, der skal downloades (jf. artikel II.1.12), er en zip-fil ved navn 
"Candidature - Dossier electronique". 
De skal downloade denne fil, som indeholder mapper og undermapper, hvori De skal lagre de/den 
krævede dokumenter og/eller dokumentation under nøje overholdelse af følgende instrukser. 
Når dokumenterne og/eller dokumentationen lagres, skal det udelukkende ske i gængse filformater 
for at sikre, at de kan læses med den mest almindelige software. 
De bedes ligeledes sørge for, at De kun benytter kvalitetsmedier, og forud for afsendelsen eller 
afleveringen af Deres bud bedes De sørge for, at medierne er læsbare, og at alle dokumenter på dem 
er tilgængelige. 

Ethvert dokument, som ikke er tilgængeligt eller læsbart, betragtes som ikke værende fremsendt, 
hvilket afhængigt af dokumentets art kan medføre automatisk afvisning af Deres bud. 

CD-rommerne må ikke være genskrivbare (afsluttet brændingssession). 
Zip-filen med navnet "Candidature - Dossier electronique" og bestående af følgende mapper og 
undermapper: 
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 
 



Konkurrence nr. 06D40-2019-M052  23 
 

Fornyelse af Paul-Henri Spaak Konkurrenceregler 

De/den krævede dokumenter og/eller dokumentation skal lagres i disse mapper og undermapper som 
følger: 

 I mappen I - CAND lagrer ansøgerne: 
o en digital kopi af det underskrevne følgebrev 
o en digital kopi af et dokument i frit format, der som minimum indeholder følgende 

oplysninger: 
 identifikation af ansøgeren 
 en postadresse, på hvilken ansøgeren vil formodes at have modtaget al post 

fra Europa-Parlamentet i forbindelse med denne procedure 
 en e-postadresse, på hvilken ansøgeren vil formodes at have modtaget al post 

fra Europa-Parlamentet i forbindelse med denne procedure 
 udpegelsen af en kontaktperson, som ansøgeren har overdraget opfølgningen 

af proceduren 

 I undermappen I - CAND\1 Stat lagrer ansøgerne en digital kopi af deres vedtægter, og der 
erindres om, at ved bud fra en sammenslutning af økonomiske aktører skal de enkelte 
medlemmer af sammenslutningen fremlægge deres vedtægter. 
 

 I undermappen I - CAND\2 Gr_op_eco lagrer ansøgerne, når der er tale om sammenslutninger 
af økonomiske aktører, et dokument i frit format, der præsenterer formen af den planlagte 
sammenslutning, der klart identificere de enkelte medlemmers rolle i sammenslutningen, og 
som angiver repræsentanten for sammenslutningen og identiteten på dennes retlige 
repræsentant. 

 I mappen II - JUSTIF_EXC gemmer ansøgerne en digital kopi af tro og love-erklæringen, som er 
udfyldt korrekt, dateret og underskrevet af ansøgerens retlige repræsentant.  

Der erindres om, at når buddet indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal 
erklæringen fremlægges af hvert af sammenslutningens medlemmer. 
 
Ansøgere kan også, hvis de ønsker det, i denne mappe lagre en digital kopi af hvert af de 
dokumenter vedrørende udelukkelseskriterierne, der er omhandlet i artikel III.2.3. 
 

 I undermappen III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg lagrer ansøgerne en digital kopi af dokumentation 
for deres registrering i erhvervsregistret eller handelsregistret på deres etableringssted. 

Der erindres om, at når buddet indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal 
denne dokumentation fremlægges af hvert af sammenslutningens medlemmer. 

 I undermappen III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin lagrer ansøgerne en digital kopi af regnskaber for 
årene 2016, 2017 og 2018. 

Der erindres om, at når buddet indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal 
disse regnskaber fremlægges af hvert af sammenslutningens medlemmer. 

 I undermappen III - JUSTIF-SEL\3 Pers lagrer ansøgerne en digital kopi af de CV'er, som kræves 
i henhold til artikel III.2.3, stk. 2, punkt C. 

 I undermappen III - JUSTIF-SEL\4 Refer lagrer ansøgerne en digital kopi af de 
referencedokumenter, der kræves i henhold til artikel III.2.3, stk. 2, punkt D. 

 I undermappen III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq lagrer ansøgerne en digital kopi af 
den dokumentation, der kræves i henhold til artikel III.2.3, stk. 3, punkt A. 

 I undermappen III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj lagrer ansøgerne den 
dokumentation, der kræves i henhold til artikel III.2.3, stk. 3, punkt B, i disse regler. 
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Efter at have afsluttet lagringen af dokumenter og/eller dokumentation i de relevante mapper og 
undermapper komprimerer ansøgeren disse mapper og undermapper en fil i zip-format, som døbes 
"Candidature - Dossier electronique", og denne fil brændes på en eller flere CD-rommer. 
Hvert bud skal omfatte mindst en CD-rom med angivelsen "Candidature - Dossier electronique - 
Original" og en CD-rom med angivelsen "Candidature - Dossier electronique - Copie", som skrives 
direkte på CD-rommen. 
Hvis et bud kræver, at der benyttes mere end én CD-rom, skal alle de indgivne CD-rommer 
nummereres fra 1-x og enten bære angivelsen "Candidature - Dossier electronique - Original - Disque 
x" eller angivelsen "Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x" skrevet direkte på CD-
rommen. 
 

KAPITEL 4. FRISTER OG INDSENDELSE 
AF BUDDET 

 FRISTER 

Fristen for fremsendelse eller aflevering (jf. artikel III.4.2) af buddene er fastsat til den 07/01/2020. 

Alle bud, der indsendes eller afleveres efter denne frist, vil automatisk blive afvist. 

 

 INDSENDELSE AF BUDDET 

For at sikre buddenes fortrolighed og integritet skal de fremsendes i dobbelt kuvert.  
Begge kuverter skal være lukkede.  
Ansøgerne opfordres til at anvende de etiketter, der fremsendes sammen med dokumenterne til 
proceduren (jf. artikel II.1.12), som skal udskrives og fastklæbes på kuverterne for at gøre det nemmere 
at fremsende buddet til den kompetente tjenestegren i Europa-Parlamentet. 
Ordet "kuvert" skal alt efter den fysiske størrelse forstås som pakker, kartoner, kasser, idet pakkernes 
størrelse så vidt muligt bør afpasses efter deres faktiske indhold. 
Under alle omstændigheder, og uanset hvilken indpakning der anvendes, opfordres ansøgerne til være 
opmærksomme på kvaliteten af de kuverter eller den indpakning, der anvendes til fremsendelse af 
deres bud, således at det undgås, at de beskadiges, og at fortroligheden og buddenes integritet ikke 
længere kan garanteres. 
Anvendes der selvklæbende kuverter, lukkes de med klæbestrimmel med afsenderens underskrift hen 
over klæbestrimlen. Som afsenderens underskrift betragtes dennes håndskrevne underskrift eller 
virksomhedens stempel. 
Ethvert bud, hvor fortroligheden ikke har kunnet bevares indtil åbningen af buddene, vil automatisk 
blive afvist. 
På den yderste kuvert angives ligeledes ansøgerens navn eller firmanavn samt den adresse, hvortil der 
kan sendes besked om resultatet af buddet. 
 
Ansøgninger kan indgives på en af følgende måder: 

 enten sendes med rekommanderet brev eller lignende eller med bud senest på den fristdato, 
der er angivet ovenfor, idet datoen for poststemplet eller modtagelsesbeviset er gældende, til 
den adresse, der angives på de medfølgende etiketter: 

 eller indgives til den officielle posttjeneste personligt eller af en repræsentant for ansøgeren 
senest på den dato og det tidspunkt, der er fastsat ovenfor. Indgivelsen af ansøgningen 
bekræftes med et dateret og underskrevet modtagelsesbevis i to eksemplarer udstedt af 
Europa-Parlamentets officielle posttjeneste. Den dato og det tidspunkt, der er angivet på 
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modtagelsesbeviset, er gældende. Åbningstiderne for den officielle posttjeneste, hvortil 
buddene skal indgives, er følgende: 

Åbent mandag-torsdag kl. 9-12 og 14-17, 
fredag kl. 9-12. 

Lukket lørdag og søndag og på helligdage i Europa-Parlamentet. 
Europa-Parlamentet kan ikke garantere modtagelsen af bud, der afleveres på en hvilken som helst 
måde uden for den officielle posttjenestes ovennævnte åbningstider. 
Europa-Parlamentet kan ikke holdes ansvarlig for ikke at have underrettet ansøgerne om ændringer i 
den officielle posttjenestes åbningstider foretaget efter fremsendelsen af udbudsdokumenterne. 
Ansøgere, der vil aflevere deres bud personligt, skal sikre sig, at de oplyste åbningstider fortsat er 
gældende. 
 

KAPITEL 5. EVALUERING AF BUDDENE 

 EVALUERING AF BUDDENE 

1. Evaluering vedrørende de tekniske og faglige udvælgelseskriterier for teamet  
Hver ansøger får en samlet karakter NtotE på højst 100 point, som beregnes ved hjælp af følgende 
formel: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Den ansøger, der opnår den højeste karakter NtotE, får således karakteren NE = 40 %. 
De øvrige ansøgere får en karakter, der beregnes ved hjælp af følgende formel: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
hvor: 

 NtotEcand er karakteren NtotE, som ansøgeren har fået, 

 NtotEmax er den bedste karakter NtotE, som nogen af ansøgerne har opnået. 

 
Karaktererne NE1, NE2, NE3, NE4 tildeles på grundlag af kriterierne i punkt A i afsnittet 
"Udvælgelseskriterier med vægtning", jf. artikel III.2.2. 
 
2. Evaluering vedrørende de tekniske og faglige udvælgelseskriterier vedrørende ansøgerens evne til 
at gennemføre et projekt 
De enkelte indsendte projekter vurderes individuelt og tæller en tredjedel af bedømmelsen  
Hver af ansøgerne får en samlet karakter NtotC på højst 300 point, som beregnes ved hjælp af følgende 
formel: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3 

hvor 
NtotC-projet svarer til det pointtal, der er opnået for det pågældende projekt vurderet som en kombination 
af de fire kriterier, der angives nedenfor, ved hjælp af følgende formel: 
NtotC-projet = (summen af (P1, P2, P3, P4)/4 + maksimum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Den ansøger, der opnår den højeste karakter NtotC, får derfor følgende karakter: 
NC = 60% 
De øvrige ansøgere får en karakter, der beregnes ved hjælp af følgende formel: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
hvor: 

 NtotCcand er karakteren NtotC, som ansøgeren har fået, 

 NtotCmax er den bedste karakter NtotC, som nogen af ansøgerne har opnået. 
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Ansøgerens evne til at gennemføre et projekt vil blive vurderet gennem de indsendte projekter på 
grundlag af kriterierne i punkt B i afsnittet "Udvælgelseskriterier med vægtning", jf. artikel III.2.2. 
 
3. Endelig karakter  
Vurderingen af buddene med hensyn til de tekniske og faglige udvælgelseskriterier med vægtning fører 
til tildelingen af en endelig karakter Nf på højst 100 %. 
Den endelige karakter NF opnås ved hjælp af følgende formel: 
NF = NE + NC  
hvor: 

 NE er karakteren, som er opnået efter vurderingen af kriterier vedrørende teamet, højst 40 % (jf. 
ovenfor), 

 NC er karakteren, som er opnået efter vurderingen af kriterierne vedrørende ansøgerens evne til 
at gennemføre et projekt, højst 60 % (jf. ovenfor). 

Endelig indplaceres buddene i henhold til den karakter NF, de har opnået. 
I tilfælde af pointlighed træffes afgørelsen ved lodtrækning. 
 

 MEDDELELSE OM 
RESULTATERNE 

Europa-Parlamentet informerer samtidigt og individuelt med elektronisk post hver enkelt ansøger om, 
at deres bud ikke er blevet udvalgt. Parlamentet angiver i hvert enkelt tilfælde, hvorfor buddet er 
blevet afvist, samt hvilke muligheder der er for at klage. 
Europa-Parlamentet giver samtidige med meddelelserne om afslag meddelelse om de udvalgte 
ansøgere.  
Afgørelsen om udvælgelse vil under alle omstændigheder først være endelig, når den udvalgte ansøger 
har fremlagt den krævede dokumentation vedrørende udelukkelseskriterierne, og denne 
dokumentation er godkendt af Europa-Parlamentet.  
Enhver ansøger, hvis bud ikke er blevet udvalgt, og som ikke befinder sig i en udelukkelsessituation, og 
hvis tilbud er i overensstemmelse med udbudsdokumenterne, kan få supplerende oplysninger om 
årsagerne til afvisningen af buddet, hvis der anmodes herom skriftligt pr. brev eller med elektronisk 
post. Kun ansøgere, der har indgivet et antageligt bud, vil kunne anmode om at få oplysninger om 
kendetegn og fordele ved de udvalgte ansøgere samt navnet på de udvalgte ansøgere. Imidlertid kan 
man undlade at give oplysninger om bestemte elementer, hvis det er i modstrid med lovgivningen eller 
den offentlige interesse, skader offentlige eller private virksomheders legitime forretningsinteresser 
eller vil kunne skade en loyal konkurrence mellem disse. 
 

 INDSTILLING AF PROCEDUREN  

Om nødvendigt kan Europa-Parlamentet efter meddelelsen af resultaterne af udvælgelsesfasen og 
inden indledningen af projektfasen udsætte starten på denne med henblik på at foretage 
undersøgelser, hvis anmodningerne eller kommentarerne fra de afviste ansøgere eller enhver anden 
relevant oplysning berettiger det. De pågældende anmodninger, kommentarer eller oplysninger skal 
være modtaget inden for et tidsrum på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter datoen for den 
samtidige meddelelse om afslag og udvælgelse. I tilfælde af indstilling af proceduren vil alle bydende 
blive informeret inden for tre arbejdsdage efter afgørelsen herom. 
Efter yderligere undersøgelser som følge af indstillingen af proceduren kan Europa-Parlamentet 
bekræfte sin afgørelse om udvælgelse, ændre den eller eventuelt annullere proceduren. Enhver ny 
afgørelse vil blive begrundet og meddelt skriftligt til alle ansøgerne, der stadig er med i proceduren. 
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DEL IV. FASEN MED SELVE 
PROJEKTKONKURRENCEN 

KAPITEL 1. GENERELT 
Deltagelse i fasen med projektkonkurrencen er forbeholdt ansøgere, der er blevet udvalgt ved 
udvælgelsesfasen, under forudsætning af at de har fremlagt den krævede dokumentation til 
udvælgelsen, og at denne ikke skaber tvivl om deres udvælgelse.  
De udvalgte ansøgere betegnes herefter "konkurrencedeltagerne". 
Konkurrencedeltagerne skal deltage i denne konkurrence i den samme juridiske form (konsortium, 
sammenslutning, arkitekt, selskab osv.), som de valgte ved indsendelsen af deres bud. 
Kun konkurrencedeltagerne har adgang til de specifikke konkurrencedokumenter, ikke de øvrige 
ansøgere. 
Hver konkurrencedeltager kan fremlægge et enkelt projekt, baseret på renovering eller genopførelse, 
eller et projekt for hver af de to fremgangsmåder (for nærmere oplysninger om de to fremgangsmåder 
se artikel IV.3.1). 
 

KAPITEL 2. PROCEDURE 

 INDBYDELSE 

Europa-Parlamentet indbyder konkurrencedeltagerne til at deltage i fasen med projektkonkurrencen 
ved samtidig at tilsende dem en indbydelse til at deltage.  
Dette brev vedlægges, lagret på en eller flere CD-rommer, alle dokumenter, der kan være nyttige ved 
udarbejdelse af projektet og konkurrencebidraget, sammen med andre nyttige oplysninger, f.eks. 
vedrørende tidsplanen for fasen med projektkonkurrencen. 
 

 BESIGTIGELSE PÅ STEDET 

Konkurrencedeltagerne kan deltage i en fakultativ besigtigelse på stedet, hvis dato vil blive meddelt 
dem sammen med indbydelsen til at deltage i konkurrencen. 
Der afholdes to besigtigelser, en på fransk og en på engelsk.  
Konkurrencedeltagerne kan kun deltage i én af de to besigtigelser, der arrangeres.  
Antallet af deltagere pr. konkurrencedeltager er begrænset til 5 personer.  
Konkurrencedeltagernes tilstedeværelse attesteres ved hjælp af en tilstedeværelsesliste, som deres 
repræsentanter skal underskrive, inden besigtigelsen går i gang. 
Efter hver af besigtigelserne udarbejder Europa-Parlamentet en rapport over besigtigelsen, som 
fremsendes samtidig til alle konkurrencedeltagere med elektronisk post. 
De nærmere bestemmelser vedrørende deltagelse i besigtigelsen er følgende: 
Senest otte hverdage inden datoen for den besigtigelse på stedet, som konkurrencedeltageren har 
valgt, skal denne fremsende følgende oplysninger til Europa-Parlamentet med elektronisk post på 
adressen INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu: 

 identifikation af konkurrencedeltageren 

 konkurrencedeltagerens e-mailadresse 

 navn, funktion, pasnummer/nupper på ID-kort og fødselsdato for deltagerne i besigtigelsen (højst 
5 repræsentanter pr. konkurrencedeltager kan deltage). 

Vi erindrer om, at adgangen til Europa-Parlamentets bygninger er strengt reguleret og kræver 
forudgående udstedelse af en tilladelse. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Dette betyder, at ved manglende fremsendelse af de krævede oplysninger inden for den fastsatte 
frist vil de tjenestegrene, der har ansvaret for gennemførelsen af denne procedure, ikke være i stand 
til at indhente de nødvendige tilladelser til at give Deres repræsentanter adgang, hvilket vil betyde, 
at de vil blive nægtet adgang. 

Mødestedet er ved indgangen til Akkrediteringscentret i Europa-Parlamentets Altiero Spinelli-bygning 
i Bruxelles. 
På besigtigelsesdagen: 
Sørg for, at Deres repræsentanter overholder mødetidspunktet.  
Ved begyndelsen af besigtigelsen får hver repræsentant udleveret et midlertidigt adgangskort til de af 
Europa-Parlamentets bygninger, som besigtigelsen vedrører, og skal underskrive en indtegningsliste, 
der attesterer deres tilstedeværelse. Dette betyder, at enhver forsinkelse forhindrer udleveringen af 
dette adgangskort og underskrivelsen og vil afskære Dem fra muligheden for at deltage i besigtigelsen. 

Eventuelle rejseudgifter i forbindelse med besigtigelsen på stedet afholdes af konkurrencedeltagerne 
og vil ikke blive godtgjort af Europa-Parlamentet.  
 

 ANONYMITET 

Alle dokumenter, som buddet omfatter, skal forsynes med en identifikationskode, enten på første side, 
hvis der er tale om et tekstdokument, eller på røret, hvis der er tale om en tegning, eller på et klart 
synligt sted, som vælges af konkurrencedeltageren, for alle andre typer af dokumenter, og denne kode 
gælder som underskrift og parafering af de pågældende dokumenter. 
Koden skal overholde følgende krav: 

 Den skal bestå af præcis 8 tegn: 5 bogstaver og 3 arabertal fra 1-9 

 Mindst 2 af de 5 bogstaver skal være trykt med kapitæler 

 Bogstaver og tal må ikke gentages 

 Brug af mellemrum mellem tegnene, komma, punktum, accenter og alle andre symboler er 
forbudt 

 Rækkefølgen af bogstaver og tal bestemmes af konkurrencedeltageren. 

Koden skal være trykt med følgende skrifttype: 

 Skrifttypens navn: Arial 

 Skriftstørrelse: 12 

 Skrifttypens farve: sort 

 Skrifttypens formatering: normal. 

Ud over dokumenterne, der skal anvendes ved bedømmelsen af projektet, og som skal mærkes i 
henhold til ovenstående beskrivelse, indgiver konkurrencedeltagerne ligeledes en kuvert, som ikke må 
være påført angivelser af nogen art, der kan gøre det muligt at identificere konkurrencedeltageren, 
bortset fra identifikationskoden. 
Denne kuvert skal være fuldstændig uigennemsigtig og fuldstændig lukket ved hjælp af enhver teknisk 
metode efter konkurrencedeltagerens valg, således at fortroligheden sikres. 
Hverken bedømmelsesudvalget eller institutionen kan stilles til ansvar, hvis denne kuvert åbnes ved et 
uheld. 
Det er således op til konkurrencedeltageren at vælge en passende lukkemetode.  
Denne kuvert indeholder udelukkende erklæringen om valg af identifikationskode til projektet og 
tilsagnet, som udarbejdes på grundlag af standardformularen, som vil blive vedlagt indbydelsen til at 
deltage i konkurrencen, behørigt udfyldt, dateret og underskrevet af konkurrencedeltagerens retlige 
repræsentant. 
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Med undtagelse af dette dokument, hvis kuvert først vil blive åbnet efter bedømmelseskomitéens 
afgørelse, må de dokumenter, der indgives inden for rammerne af konkurrencen, under ingen 
omstændigheder gøre det muligt at identificere konkurrencedeltageren. 
Disse dokumenter må således ikke bære noget logo, tegn, symbol, påtegning eller mere generelt et 
mærke uanset art og form, som vil gøre det muligt at identificere konkurrencedeltageren.  
Man skal ligeledes være særligt opmærksom på egenskaberne for filer og digitale objekter. 

Indgivelse af ethvert dokument, som ikke overholder ovenstående bestemmelser vedrørende 
anonymitet, vil medføre, at buddet øjeblikkelig vil blive afvist. 

 

KAPITEL 3. UDVÆLGELSES- OG 
VURDERINGSKRITERIER FOR 

PROJEKTERNE 

 UDVÆLGELSESKRITERIER  

Med henblik på at sikre, at Europa-Parlamentet modtager fuldstændige oplysninger om resultaterne 
af bedømmelseskomitéens arbejde med henblik på at kunne træffe en endelig afgørelse (jf. nedenfor), 
skelner bedømmelseskomitéen mellem projekter, der vedrører nedrivning/genopførelse, og projekter, 
der vedrører renovering, i henhold til følgende kriterium: 

 som et renoveringsprojekt betragtes et projekt, hvor mindst 80 % af den eksisterende struktur 
bevares. 

 som et nedrivnings-/genopførelsesprojekt betragtes et projekt, hvor mindre end 80 % af den 
eksisterende struktur bevares. 

 

 VURDERINGSKRITERIER  

Bedømmelseskomitéen vurderer projekterne under hensyntagen til følgende kriterier og i henhold til 
nedenstående vægtning 

A IINTEGRATION I OG SAMMENHÆNG MED BYMILJØET OG DET NATURLIGE OG SOCIALE MILJØ  15% 

 
  Symbolik 

 

 
  Relation til miljøet 

 

 
  Åbning – modtagelse 

 

B ARKITEKTONISK OG MILJØMÆSSIG UDFORMNING  32% 

 
  Bygningens og de indvendige områders symbolik 

 

 
  Arkitektonisk kvalitet af bygningen og de indvendige områder 

 

 
  Bioklimatisk og miljømæssig tilgang 

 

 
  Mødesalens kvalitet 

 

 
  Enestående oplevelse for besøgende 

 

C GENNEMFØRELSE AF DE RUMLIGE OG FUNKTIONELLE MÅL OG HOLDBARHEDSMÅL  30% 

 
  Funktionelle forslag 

 

 
  Forhold mellem funktionerne 

 

 
  Flow 

 

 
  Fleksibilitet på kort og lang sigt 
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D TEKNISK SAMMENHÆNG  23% 

 
  Miljømål 

 

 
  Strukturelle mål 

 

 
  Tilgængelighedsmål 

 

 
  Sikkerhedsmæssige mål 

 
 

KAPITEL 4. BUDDENES 
SAMMENSÆTNING OG PRÆSENTATION 

 BUDDENES SAMMENSÆTNING  

VIGTIGT: Alle de følgende bestemmelser gælder i alle tilfælde, hvor konkurrencedeltageren 
beslutter at indgive et eller to projekter (se del IV, kapitel 1). 
 Hvis konkurrencedeltageren beslutter at indgive to projekter, skal de to projekter indsendes i to 
særskilte pakker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat nedenfor. 
 Identifikationskoden som defineret i artikel IV.2.3 skal være fælles for de to pakker. 

 
A. Buddet skal dels fremsendes i papirformat og dels i digitalt format: 

 følgende fremsendes i papirformat: 

o tjeklisten 

o den forseglede kuvert, der overholder kravene i artikel IV.2.3 ovenfor, og som 
indeholder, ligeledes i papirformat, tilsagnet, korrekt udfyldt, dateret og underskrevet 
af konkurrencedeltagerens retlige repræsentant, som desuden paraferer alle sider i 
dokumentet 

o præsentationsplancher 

o alle øvrige dokumenter (i to eksemplarer). 

 

 følgende fremsendes i digitalt format: 

o præsentationsplancherne i låst format (PDF)  

o alle øvrige dokumenter i oprindeligt og låst format (PDF). 

 
Buddet skal være komplet. 
Under hensyntagen til kravet om anonymitet og ligestilling af konkurrencedeltagerne kan Europa-
Parlamentet ikke anmode konkurrencedeltageren om at supplere et ufuldstændigt eller ulæseligt bud, 
eller et bud, der ikke overholder det krævede format. 
Indbydelsen til at deltage ledsages af en CD-rom, der bl.a. indeholder en zip-fil med navnet "Esquisse 
- Dossier electronique". 
Denne fil indeholder de mapper og undermapper, hvor konkurrencedeltagerne skal lagre de krævede 
dokumenter i elektronisk format. 
 
B. Sammensætning 
Buddet skal omfatte følgende dokumenter: 

 Tjeklisten  

Tjeklisten udarbejdes i henhold til den model, som findes på CD-rommen, der ledsager 
indkaldelsen til konkurrencen. 
Den giver konkurrencedeltageren mulighed for at sikre sig, at buddet er komplet.  
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Den giver Europa-Parlamentet mulighed for at sikre sig, at konkurrencedeltageren har sikret sig, 
at buddet er komplet. 

 En forseglet og anonym kuvert indeholdende tilsagnet. 

Den indeholder: 
o erklæringen om valg af identifikationskode til tegningerne 
o erklæringen om ophavsret 
o tilsagnet om at yde bistand, hvis Europa-Parlamentet beslutter at anmode herom 

Tilsagnet udarbejdes i henhold til den model, som findes på CD-rommen, der ledsager 
indkaldelsen til konkurrencen. 
Tilsagnet udfyldes, dateres, og underskrives af den person/de personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere konkurrencedeltageren.  
Den eneste identifikation på den forseglede kuvert er kodenummeret, jf. bestemmelserne i artikel 
IV.2.3. 
 

 Præsentationsplancher  

Deltagerne skal levere i alt 6 plancher i DIN A1-format, der udgør en grafisk dokumentation uden 
tekst, der er tilstrækkeligt udførlig. 
I sidefoden angives dokumentidentifikationen, konkurrencedeltagerens identifikationskode på 8 
tegn samt nummereringen af plancherne.  
Præsentationsplancherne fremlægges ligeledes i et låst digitalt format (.PDF). 
Plancherne skal kunne ses uafhængigt af hinanden. 
De grafiske illustrationer omfatter ingen tekst, men kan indeholde nummererede henvisninger.  
Der udarbejdes ligeledes to plancher i A3-format med forklaringer udarbejdet i henhold til 
modellen, der er vedlagt indkaldelsen til konkurrencen.  
Plancherne i DIN-format skal være i skumpap på 10 mm tykkelse og bruges i lodret format. 
 

 Et bud, der omfatter: 

o et dokument med titlen "Dokument A: Hovedrapport" 

I dette dokument defineres de kvalitative og funktionelle egenskaber ved projektet, og den 
valgte løsning begrundes for byplankonceptet og det arkitektoniske koncept, og det påvises, 
at projektet overholder kravene i programmet for fornyelse af Paul-Henri Spaak-Bygningen. 
Der er tale om et beskrivende, forklarende og begrundende dokument, der udarbejdes i A4-
format. For hvert dokument gælder en begrænsning på antallet af A4-sider, og disse må kun 
være beskrevet på én side18. Dette antal foregriber ikke det antal sider, som 
konkurrencedeltageren måtte have brug for til sin fremlæggelse, og kan være lavere, men det 
fastsætter det maksimale antal sider, som vil blive taget i betragtning af 
bedømmelseskomitéen, idet sider ud over dette maksimale antal ikke vil blive forelagt for 
komitéen. 
Følgende krav vedrørende dokumenterne skal overholdes: 
 Dokumenterne har en venstremargin på 1,5 cm og en højremargin på 1 cm og en 

struktureret opstilling og skal være samlet korrekt. Skrifttypens størrelse skal mindst være 
12. I sidefoden angives dokumentidentifikationen (bogstaver og tal), 
konkurrencedeltagerens identifikationskode på 8 tegn samt sidenummereringen. Det 
oprindelige digitale format er Word. 

 Tekstdokumenter skal leveres i .doc-format. Tabeller, lister og beregninger skal leveres i 
.xls-format eller et format, der er kompatibelt dermed. 

                                                           
18 To A4-sider beskrevet på én side kan erstattes af en A3 beskrevet på én side 
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 De grafiske illustrationer omfatter ingen tekst, men kan indeholde nummererede 
henvisninger og en forklaring, hvor det oprindelige digitale format er Word eller Excel. 

 
Rapporten består af følgende kapitler: 
A1. Resumé: 

 Projektresumé, (dette resumé må højst fylde 3 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og 
illustrationer) 

A2. Beskrivelse af integrationen med og sammenknytningen med bymiljøet og det naturlige og sociale 
miljø 

 Forklarende note vedrørende konceptet for den faktiske integration og forbindelse, bl.a. i 
symbolsk henseende og med hensyn til åbenhed og modtagelse. Hvordan indgår den 
foreslåede bygning i og genskaber forbindelsen til det omkringliggende bymiljø og det 
naturlige og sociale miljø? På hvilke parametre foregår samspillet? Hvordan omsætter 
adgangen udefra de tre prioriterede akser? Hvorledes og i kraft af hvilke fordele skiller 
projektet sig ud fra en ren byplanlægningsramme? (Dette notat må højst fylde 8 A4-sider 
(beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

A3. Beskrivelse vedrørende den arkitektoniske og miljømæssige udformning 
 A.3.1 Forklarende notat om bygningens og dens indvendige områders symbolik (dette notat 

må højst fylde 2 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

 A.3.2 Overordnet begrundelse for de arkitektoniske valg, idet der fokuseres på bygningens og 
de indvendige områders arkitektoniske kvaliteter. Hvad er de prioriterede akser i det 
arkitektoniske design? (dette notat må højst fylde 8 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst 
og illustrationer) 

 A.3.3 Beskrivelse af bygningens bioklimatiske tilgang, både udvendig og indvendig (dette notat 
må højst fylde 8 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

 A.3.4 Beskrivelse af mødesalen, som hovedsagelig består af virtuelle afbildninger af den 
foreslåede mødesal (afbildninger som arkitekturmodel i gråtoner19), et længdesnit og en 
tegning pr. niveau. Sidstnævnte dokumenter skal være læsbare i det krævede format. Teksten 
omfatter en forklaring af konceptet (dette notat må højst fylde 6 A3-sider (beskrevet på én 
side) med tekst og illustrationer) 

 A.3.5 Beskrivelse vedrørende den enestående oplevelse for besøgende. Hvorfor vil en 
forbipasserende, en turist, en studerende, en borger, der interesserer sig for livet i Europa-
Parlamentet, eller enhver anden, der kommer for at se eller besøge bygningen, vende tilbage 
eller anbefale andre at besøge den? (Dette notat må højst fylde 6 A4-sider (beskrevet på én 
side) med tekst og illustrationer) 

A4. Beskrivelse vedrørende virkeliggørelsen af de rumlige og funktionelle mål 
 A.4.1 Begrundelse af det funktionelle forslag, som fremhæver de prioriterede akser i designet 

knyttet til den funktionelle tilgang, og som illustrerer, hvordan løsningen opfylder behovene i 
programmet for fornyelse af Paul-Henri Spaak-Bygningen og hos bygningens fremtidige 
brugere (dette notat må højst fylde 8 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og 
illustrationer) 

 A.4.2 Diagram over de interne strømme af medlemmer, besøgende, protokollen, medierne og 
logistikken udtrykt i farvekoder for funktionerne (jf. bilag 4). (Disse diagrammer må højst fyldt 
5 A3-sider med grafik på den ene side) 

 A.4.3 Beskrivelse vedrørende bygningens fleksibilitet på kort og lang sigt. Hvordan kan 
områderne tilpasses forskellige aktiviteter? Hvordan kan bygningen udvikle sig med tiden? 

                                                           
19 Der erindres om, at konkurrencen ikke vedrører definition af overfladematerialer 
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Hvilke forhold letter disse tilpasninger? (Dette notat må højst fylde 6 A4-sider (beskrevet på 
én side) med tekst og illustrationer) 

 

A5. Beskrivelse af det tekniske koncept 
 A.5.1 Miljøkoncept: beskrivelsen af den miljømæssige tilgang, hvordan denne integreres i 

arkitekturen, det udviklede eller udviklingsegnede potentiale i projektet i forhold til 
målsætningerne i chartret om forbilledlighed (bilag 1). (Dette notat må højst fylde 6 A4-sider 
(beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

 A.5.2 De primære tekniske løsninger, som foreslås for bygningens struktur (dette notat må 
højst fylde 2 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

 A.5.3 Begrebet "design for all": beskrivelse af, hvordan projektet tager hensyn til 
tilgængeligheden for personer med begrænset mobilitet, helt fra udkanten af komplekset frem 
til indgangen til bygningen samt indenfor i bygningen (dette notat må højst fylde 3 A4-sider 
(beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

 A.5.4 Begrebsbeskrivelse af, hvordan projektet tager hensyn til sikkerhedsaspekterne på 
grundlag af de oplysninger, der vil blive fremsendt i forbindelse med indbydelsen til at deltage 
(dette notat må højst fylde 3 A4-sider (beskrevet på én side) med tekst og illustrationer) 

A6. Tabel over arealer og forhold 
 A6.1 En tabel, der viser udnyttede lokaler og andre kvantitative oplysninger med angivelse af 

funktionskoder i henhold til den formular, der vil blive fremsendt i forbindelse med 
indbydelsen til at deltage 

 A6.2 En tabel, der viser arealerne inden for bygningsskærmen og deres type i henhold til den 
formular, der vil blive fremsendt i forbindelse med indbydelsen til at deltage 

 

 Et dokument med titlen "Dokument B: Tegninger og andre grafiske dokumenter" 

Dokumenterne, der udgør Dokument B, skal overholde følgende krav: 
 Dokument B indeholder de grafiske dokumenter, der skal fremlægges i deres oprindelige DIN 

A1-format, korrekt foldet i A4-format og anbragt i hver deres chartek sammen med en 
nedfotograferet kopi i ikke-foldet A3-format.  

 De grafiske dokumenter omfatter ingen tekst, men kan indeholde alfanumeriske henvisninger 
og en forklaring. Forklaringen skal være i A3-format. Det digitale format er Word eller Excel. 

 Det digitale format af tegningerne er det digitale .dwg-format, som udarbejdes i AUTOCAD 
eller et kompatibelt program. Målestok 1 tegneenhed = 1 cm. 

 BIM-modellen/modellerne20, der er blevet anvendt til at oprette tegningerne, leveres i et 
format, der gør det muligt at fremvise modellen i et standardfremvisningsprogram  

 

 

 

Målestok Mindste 
antal 
dokumenter 

Maksimalt 
antal 
dokumenter 

DIN-format 

1. Byplan for placeringen i det 
europæiske kvarter og 
oversigtstegning over bygningen med 
adgangsveje og køreveje, reliefsnit af 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
20 Elementerne i modellen over strukturen, bygningsskærmen, funktionerne, oversigtstegningerne og detailtegningerne, der har gjort det 
muligt at generere arealtabellerne og de perspektiver, der danner grundlag for fremstillingen af de virtuelle billeder 
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terrænet med henholdsvis Rue du 
Luxembourg og Rue Wiertz som akser 

2. Mindst 4 fjerntliggende og 
betydningsfulde udsigtspunkter i byen 
som beskrevet i indbydelsen til at 
deltage 

 4 10 A4 

3. Tegninger over alle niveauer over 
jorden og under jorden for 
arkitekturprojektet med 
afgrænsninger, forklaringer og 
farvelægning af de forskellige typer af 
områder ifølge programmet 

1/500   defineres 
af 
arkitekten 

4. Mindst 2 snit med angivelse af 
gulvniveau 

1/500 2 6 defineres 
af 
arkitekten 

5. Bygningens udvendige elevation 1/500 4 6 defineres 
af 
arkitekten 

6. Mindst 4 perspektiver tæt på som 
arkitekturmodel af bygningen set 
udefra med integration i de 
eksisterende omgivelser 

 4 8 A3 

7. Mindst 4 perspektiver som 
arkitekturmodel af markante områder 
i projektet, herunder: mødesalen, 
æresgården, områder, der 
strukturerer projektet  

 4 8 A4 

8. Flowdiagrammer over besøgende, 
medlemmer, protokollen og 
logistikken.  

 1 2 A0 

9. "Design for all"-koncept forklaret med 
et diagram (tilgængelige zoner angives 
i farver) 

 1 2 A1 

10. Perspektiver som arkitekturmodel af 
strukturen 

 3 10 A3 

 

 FREMSENDELSE AF BUDDET 

Buddet består af et følgebrev i papirformat, som vedlægges: 

 den forseglede kuvert indeholdende tilsagnet 
 

 en eller flere mapper med etiketter med teksten "classeur A / [identifikationskode]", som 
indeholder: 

o tjeklisten 
o dokumenterne, der udgør dokument A 
o en eller flere CD-rommer med teksten "Document A - [identifikationskode] - Original" 

skrevet direkte på CD-rommen, som indeholder alle dokumenter, der udgør dokument A, 
i digitalt format  
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o en eller flere CD-rommer med teksten "Document A - [identifikationskode] Copie" skrevet 
direkte på CD-rom som indeholder alle dokumenter, der udgør dokument A, i digitalt 
format.  

Hvis der anvendes flere mapper, nummereres de fra 1-x og påføres hver især en etiket med 
teksten "classeur A - [identifikationskode] - n° x". 
De benyttede etiketter skal være hvide, i formatet 192 mm x 39 mm og påsættes ryggen af 
mapperne. 
Teksten printes med skrifttypen Arial, normal formatering, skriftstørrelse 12, i farven sort. 
Hvis der anvendes flere CD-rommer, nummereres de fra 1-x og påføres enten teksten "Document 
A - [identifikationskode]- Original - Disque x" eller teksten "Document A - [identifikationskode] - 
Copie - Disque x", som skrives direkte på CD-rommen. 
 

 en eller flere mapper med etiketter med teksten "classeur B", som indeholder: 
o dokumenterne, der udgør dokument B, med en etiket med teksten "classeur B / 

[identifikationskode]" 
o en eller flere CD-rommer med teksten "Document B - [identifikationskode] - Original" 

skrevet direkte på CD-rommen, som indeholder alle dokumenter, der udgør dokument B, 
i digitalt format 

o en eller flere CD-rommer med teksten "Document B - [identifikationskode] - Copie" skrevet 
direkte på CD-rom som indeholder alle dokumenter, der udgør dokument B, i digitalt 
format. 

Hvis der anvendes flere mapper, nummereres de fra 1-x og påføres hver især en etiket med 
teksten "classeur B - [identifikationskode] - n° x". 
De benyttede etiketter skal være hvide, i formatet 192 mm x 39 mm og påsættes ryggen af 
mapperne. 
Teksten printes med skrifttypen Arial, normal formatering, skriftstørrelse 12, i farven sort. 
Hvis der anvendes flere CD-rommer, nummereres de fra 1-x og påføres enten teksten "Document 
B - [identifikationskode]- Original - Disque x" eller teksten "Document A - [identifikationskode] - 
Copie - Disque x", som skrives direkte på CD-rommen. 
 

 De 6 præsentationsplancher. 

 

KAPITEL 5. FRISTER OG INDSENDELSE 
AF BUDDET 

 FRISTER OG INDSENDELSE AF 
BUDDET 

Sidste frist for fremsendelse eller aflevering (jf. artikel IV.5.2) af bud fastsættes i brevet med 
indbydelsen til at deltage. Alle bud, der fremsendes eller afleveres efter denne frist, afvises 
automatisk. 
 

 INDSENDELSE AF BUDDET 

For at sikre buddets fortrolighed og integritet skal de fremsendes i dobbelt kuvert.  
Begge kuverter skal være lukkede.  
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Konkurrencedeltagerne opfordres til at anvende de etiketter, der fremsendes i brevet med 
indbydelsen til at deltage, som skal udskrives og fastklæbes på kuverterne for at gøre det nemmere at 
fremsende buddet til den kompetente tjenestegren i Europa-Parlamentet. 
Ordet "kuvert" skal alt efter den fysiske størrelse forstås som pakker, kartoner, kasser, idet pakkernes 
størrelse så vidt muligt bør afpasses efter deres faktiske indhold. 
Under alle omstændigheder, og uanset hvilken indpakning der anvendes, opfordres 
konkurrencedeltagerne til være opmærksomme på kvaliteten af de kuverter eller den indpakning, der 
anvendes til fremsendelse af deres bud, således at det undgås, at de beskadiges, og at fortroligheden 
og buddenes integritet ikke længere kan garanteres. 
Anvendes der selvklæbende kuverter, lukkes de med klæbestrimmel med afsenderens underskrift hen 
over klæbestrimlen. Som afsenderens underskrift betragtes dennes håndskrevne underskrift eller 
virksomhedens stempel. 
Ethvert bud, hvor fortroligheden ikke har kunnet bevares indtil åbningen af projektpakkerne, vil 
automatisk blive afvist. 
På den yderste kuvert angives den identifikationskode, som konkurrencedeltageren har valgt. 
 
Bud kan indgives på en af følgende måder: 

 De kan indgives pr. kurértjeneste, hvor datoen på modtagelsesbeviset fra kurértjenesten er 
gældende, til den adresse, der angives på de medfølgende etiketter 

 eller indgives til den officielle posttjeneste personligt eller af en repræsentant for 
konkurrencedeltageren senest på den dato og det tidspunkt, der er fastsat ovenfor. 
Indgivelsen af buddet bekræftes med et dateret og underskrevet modtagelsesbevis i to 
eksemplarer udstedt af Europa-Parlamentets officielle posttjeneste. Den dato og det 
tidspunkt, der er angivet på modtagelsesbeviset, er gældende. Åbningstiderne for den 
officielle posttjeneste, hvortil projektpakkerne skal indgives, er følgende: 

Åbent mandag-torsdag kl. 9-12 og 14-17, 
fredag kl. 9-12. 

Lukket lørdag og søndag og på helligdage i Europa-Parlamentet. 
Europa-Parlamentet kan ikke garantere modtagelsen af bud, der afleveres på en hvilken som 
helst måde uden for den officielle posttjenestes ovennævnte åbningstider. 
Europa-Parlamentet kan ikke holdes ansvarlig for ikke at have underrettet ansøgerne om 
ændringer i den officielle posttjenestes åbningstider foretaget efter fremsendelsen af 
udbudsdokumenterne. Konkurrencedeltagere, der vil aflevere deres bud personligt, skal sikre 
sig, at de oplyste åbningstider fortsat er gældende. 
 

KAPITEL 6. MEDDELELSE OM 
RESULTATERNE 

Europa-Parlamentet giver hver af konkurrencedeltageren samtidig og individuel besked om resultatet 
af deres bud med elektronisk post. 
I meddelelserne om resultater til konkurrencedeltagere, der ikke er blandt vinderne, nævnes de 
klagemuligheder, de har adgang til. 
Meddelelsen om resultater til vinderen udgør ikke en forpligtelse over for denne på institutionens 
vegne, hverken i form af udvælgelse af projektet til gennemførelse eller i form af en forpligtelse til, at 
institutionen senere vil betro vedkommende en opgave. 
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DEL V. DEN EFTERFØLGENDE 
PROCEDURE 

KAPITEL 1. VALG AF TEGNESTUE 
Vinderprojektet og det bedste projekt, der har taget udgangspunkt i den anden fremgangsmåde, 
renovering eller nedrivning/genopførelse, forelægges for Europa-Parlamentets Præsidium, det 
politiske organ, der har ansvaret for at forvalte administrative, organisatoriske og finansielle 
anliggender vedrørende institutionens funktion. 
Forelæggelsen sker på grundlag af bedømmelseskomitéens rapport, på kvaliteterne, fordele og 
ulemper ved projekterne. Forelæggelsen omfatter bl.a. konklusionerne af en uafhængig vurdering af 
omkostningerne ved de to udvalgte projekter udarbejdet på et fælles grundlag, som de får meddelelse 
om sammen med indbydelsen til at deltage. Gennem deres deltagelse i konkurrencen accepterer 
konkurrencedeltagerne resultaterne af denne vurdering. 
På grundlag af dette afgør Præsidiet, hvilket projekt der skal arbejdes videre med. 
Når denne operation er gennemført, vil alle kuverter, der er påført identifikationskoden for 
projekterne, blive åbnet, så man kan identificere ophavsmanden til de enkelte projekter. 
Som modydelse for overdragelsen af retten til reproduktion og offentliggørelse af billeder og 
optagelser af den nye bygning, jf. artikel II.1.7, sidste afsnit, og det i samme stykke omhandlede afkald 
betales der til den konkurrencedeltager, som har fremlagt det projekt, der bliver valgt til 
gennemførelse, 100 000 EUR ekskl. moms mod faktura "som fuld og endelig betaling af alle krav" efter 
en procedure i overensstemmelse med artikel 11.1.b i bilaget til finansieringsforordningen. 
 

KAPITEL 2. BISTANDOPGAVEN 

 GENERELT OM OPGAVEN 

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til, men forpligter sig ikke til, at indlede en forhandling med 
vinderen med henblik på indgåelsen af en tjenesteydelseskontrakt vedrørende opfølgning på 
konceptet inden for rammerne af proceduren for udpegelse af totalentreprenøren og dennes projekt. 
Hvis Europa-Parlamentet beslutter sig til at indlede ovennævnte procedure, vil denne blive gennemført 
i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og navnlig bilag 1, 
artikel 11.1, litra d), i denne forordning. 
Europa-Parlamentet forbeholder sig også muligheden for at indlede en forhandling med 
ophavsmanden til det andet projekt, der er forelagt for Præsidiet, i henhold til bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige budget og navnlig bilag 1, artikel 11.1, litra b), i denne 
forordning. 
 

 OPGAVEN 

Med forbehold af indgåelsen af en kontrakt beskrives opgaven i kontraktudkastet og de tekniske 
bestemmelser vedrørende opgaven, som vil blive fremsendt ved begyndelsen af forhandlingen. 
Den omfatter følgende faser (listen er ikke udtømmende): 

 bistand under forberedelsen og gennemførelsen af den konkurrenceprægede dialog 

 bistand forud for indsendelsen af tilladelser 

 bistand ved gennemgangen af tilladelserne 
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 bistand ved forvaltning af ændringer. 

Hvis der indgås en kontrakt, vil kun bistand under forberedelsen og gennemførelsen af den 
konkurrenceprægede dialog nødvendigvis indgå i opgaven, mens udførelsen af de øvrige ydelser 
fortsat kun vil være en valgmulighed. 
 

 KONKURRENCEPRÆGET 
DIALOG 

Med forbehold af bestemmelserne i følgende afsnit må ophavsmanden/-mændene til det projekt, som 
Europa-Parlamentet udvælger til gennemførelse, under ingen omstændigheder deltage i den 
konkurrenceprægede dialog, som Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at indlede efter 
konkurrencen, eller kontakte eller acceptere at blive kontaktet på nogen måde af deltagerne i den 
nævnte konkurrenceprægede dialog. 
Hvis der indgås en kontrakt mellem Europa-Parlamentet og ophavsmanden/-mændene til det projekt, 
som Europa-Parlamentet udvælger til gennemførelse, vil kontrakten indeholde undtagelserne fra 
denne hovedregel og fastlægge gennemførelsesbestemmelserne.  
 

KAPITEL 3. OFFENTLIG UDSTILLING AF 
TEGNINGERNE 

Efter afslutningen af projektkonkurrencen eller forhandlingen med vinderen, hvis Parlamentet 
beslutter at indlede en sådan procedure, vil Europa-Parlamentet arrangere en offentlig udstilling af 
alle projekter fra konkurrencedeltagerne, som er blevet erklæret antagelige.  
Samtlige konkurrencedeltagere vil blive inviteret til ferniseringen af den offentlige udstilling. 
Når udstillingen af projekterne er slut, vil projekter fra konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, 
kunne afhentes efter aftale i 30 kalenderdage.  
Anmodningerne kan fremsendes med elektronisk post til følgende adresse: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 

DEL VI. BILAGSOVERSIGT 
 
 
Bilag 1: Charter om miljømæssig forbilledlighed  
Bilag 2: Tabel over funktioner 
Bilag 3: Foreløbig planlægning 
Bilag 4: Placering, beliggenhed og billeder af den eksisterende bygning 
Bilag 5: Tekniske fag 
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