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 I OSA KONKURSI ÜLDISELOOMUSTUS 
 

1. PEATÜKK KONKURSI ESE 
Euroopa Parlament on otsustanud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrusega (EÜ, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid, ja selle 1. lisaga korraldada arhitektidele ideekavandi konkursi Brüsselis asuva Paul-
Henri Spaaki hoone uuendamiseks. 
Euroopa Parlament 
Alates 1979. aastast on Euroopa Parlament olnud institutsioon, mis tagab kõigi Euroopa Liidu kodanike 
demokraatliku esindatuse. 
Euroopa Liidu 28 liikmesriigist otsestel ja üldistel valimistel valitud 751 parlamendiliikmel on 
seadusandlikud ja eelarvevolitused, mida nad kasutavad valijatelt saadud mandaadi alusel. 
Euroopa Parlamendi Brüsselis asuvas keskses Paul-Henri SPAAKi hoones on istungisaal, kus toimuvad 
parlamendi täiskogu istungid, ja ka ruumid, kus peetakse parlamendikomisjonide koosolekuid ja 
pressikonverentse ning võetakse vastu külalisi. 
 

2. PEATÜKK VISIOON 
Euroopa Parlament on Euroopa demokraatia sümboolne kese ja tal on Euroopa lähiajaloos tähtis koht. 
Parlamendi hooned ei ole olulised mitte ainult Euroopa seadusandjate, vaid ka elanike jaoks, sest 
siinsed suured ruumid on avatud dialoogi pidamiseks ning Euroopa demokraatia ja väärtuste 
kogemiseks. Parlamendihoone on ka kohtumispaik, kus tähistatakse ja meenutatakse meie ühise 
demokraatliku ajaloo tähtsündmusi. Parlamendi arhitektuuripärandit, mis on lähiajaloo seisukohast 
sümboolse väärtusega, tuleb hoida ja edasi arendada. 

 
Euroopa ajalugu on olnud tunnistajaks mitmele laienemisele ja praegu on liikmesriike 28. Euroopa 
Parlament ja selle otsestel valimistel valitud liikmed esindavad rohkem kui 500 miljonit Euroopa 
kodanikku. Parlament on laiendanud oma ruume ja kohandanud neid nii, et need vastaksid Euroopa 
Parlamendi üha tähtsamale rollile täieõigusliku kaasseadusandjana ja võimaldaksid 
parlamendiliikmetele optimaalseid töötingimusi. Euroopa Parlamendi laienenud volituste tõttu on vaja 
muuta sidemed kodanikega tihedamaks ja aidata neil paremini mõista Euroopa projekti sisu. 
 

 Euroopa Parlament ON kodanike parlament.  

Euroopa Parlament on kodanikele avatud, ta suhtleb nendega ja pakub neile võimalust saada 
kordumatu kogemus. Suhtlus kodanikega areneb pidevalt:  esialgu oli kodanik vaid 
möödakäija, siis sai temast külastaja, seejärel osaleja ja kaasseadusandja. Erineva tausta ja 
erisuguste väärtushinnangutega inimeste vastuvõtmine ergutab neid osalema Euroopa 
projektis.  

 Euroopa Parlamendi soov on olla oma üldises keskkonnahoiakus teistele eeskujuks.  

Tulevane hoone on seotud ja ühendatud linna-, loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga.  
Hoone peab olema kestlik nii selle kasutamise, ülalpidamise, paindlikkuse kui ka 
kohandatavuse seisukohast. Paindlikkus peaks väljenduma nii ruumi-, aja- kui ka 
tehnikakasutuses. 
Hoone ja selle kavandamisprotsessi juures tuleks arvesse võtta parimaid tavasid kestlikkuse ja 
säästvuse vallas ning tagada tasakaal lihtsuse ja läbimõeldud tehnoloogiliste lahenduste vahel 
(eelkõige bioklimaatilisus ja ringmajandus). 
Uuendamisprojektil peab olema soodne keskkonnamõju. Euroopa Parlament on püstitanud 
oma keskkonnaalased eesmärgid keskkonnahoidliku hoone hartas, mis on esitatud 1. lisas. 
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3. PEATÜKK EESMÄRK 
Konkursi eesmärk on valida välja kaks kontseptsiooni (täpsem teave esitatud V osa 1. peatükis), mis 
esitatakse Euroopa Parlamendi juhatusele, kes valib kontseptsiooni, mille seejärel arendab täpsemalt 
välja autorist sõltumatu projekteerimis- ja ehitusettevõtja (design & build). 
Ideekonkursi peamine eesmärk on määrata kontseptsiooni abil kindlaks:  

 välismaht ja suurte siseruumide maht; 

 suhestumine, eelkõige suhe keskkonnaga, sise-/välisruumi suhe tervikuna, eri otstarvete 
suhestumine ning suhe eri kasutajate ja hoone vahel; 

 välis- ja sisekeskkond nimetatud aspektidest lähtuvalt; 

 arhitektuurilise ja tehnilise kontseptsiooniga Euroopa Parlamendi eesmärkide ja ülesannete 
arengule kaasaaitamine projekteerimise ja ehitamise etapis. 

Kontseptsioone hinnatakse otseselt nende põhimõtete alusel. Kui aga esitatud kontseptsioonis peaks 
osutatama materjalidele, tekstuuridele või värvidele, siis tehakse seda vaid soovituslikult. Kui 
arendatavas projektis esitatakse sellist teavet, edastatakse see projekteerimis- ja ehitusettevõtjale, kes 
hindab selle kasutatavust Euroopa Parlamendi ülesannetest ja eesmärkidest lähtuvalt. 
Euroopa Parlament tagab selle, et projekteerimis- ja ehitusettevõtja võtab kontseptsiooni arvesse. 
Selleks kavatseb ta kutsuda valituks osutunud kontseptsiooni autori osalema projekti 
arendusetappides. 
Euroopa Parlament jätab endale siiski õiguse projekt ellu viia või sellest loobuda ning õiguse abi 
osutamise ülesandeid anda või seda mitte teha. 
 

4. PEATÜKK TAUST 
Paul-Henri Spaaki hoone on osa ligikaudu kümnest hoonest koosnevast kompleksist, mille üldpind on 
kokku ligikaudu 665 000 m². Praeguse hoone üldpõrandapind on ligikaudu 84 000 m² (1) ja seda võib 
kehtivate planeerimisnõuete kohaselt suurendada. Hoones asub Euroopa Parlamendi Brüsseli 
istungitesaal (Hemicycle), kus tulevad kokku 751 Euroopa Parlamendi liiget kõigist Euroopa Liidu 
liikmesriikidest.  
Euroopa Parlament kui mitmekultuuriline ja -keelne esinduskogu, kus kõneldakse ja tõlgitakse 
vähemalt 24 keelt, on Euroopa Liidu juhtlause  „Ühinenud mitmekesisuses“ elav kehastus. 
PHS-hoone asub kahe vormilt ja otstarbelt erineva linnapiirkonna vahel ning selle kõrval on suur 
Leopoldi park mitmesuguste kultuuri- ja teadusasutustega. 
  
 
 

5. PEATÜKK OTSTARVE 
Tulevases hoones asuvad 

 istungisaal, milles peab olema ruumi kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele ja külastajatele; 

 parlamendikomisjonide ja kolmepoolsete läbirääkimiste2 ruumid; 

 kodanike vastuvõtu-, kohtumiste ja koolitusruumid; 

 protokollilise tegevuse ruumid; 

                                                           

1 Kasulikku põrandapinda on ligikaudu 39 000 m². 

2 Kolmepoolsed läbirääkimised on õigusloomealased lepituskohtumised Euroopa Komisjoni, ELi nõukogu ja Euroopa Parlamendi esindajate 
vahel. 
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 meediaruumid; 

 kultuuriürituste ruumid; 

 üldkasutatavad ruumid; 

 kogu Euroopa Parlamendi tegevuseks vajalikud abiruumid (ülevaade 2. lisas). 

Selleks et oleks võimalik saada erinevaid projektilahendusi, esitatakse mõned programmi üldised 
funktsioonid valikuna ning teiste puhul räägitakse miinimum- ja ideaalmahutavusest. Variandid on 
toodud eespool nimetatud lisas. 
Otstarbest lähtuv ruumide jaotus peaks võimaldama nende hõlpsat kasutamist, lihtsat ülesleidmist, 
mis vähendab viitade hulka, ning selgete ühendusvõimaluste loomist eelkõige kasutajate, protokollilise 
tegevuse, meedia, külastajate ja logistika seisukohast.  
Külastajate liikumistee peaks pakkuma võimalust saada kordumatu kogemus. 
Hoone paindlikkus peaks tähendama seda, et lühikeses perspektiivis on võimalik ruume kasutada eri 
otstarbel ja pikemas perspektiivis saab nende otstarvet muuta. 
  

6. PEATÜKK UUENDAMINE 
Kuigi naabruses, kus asuvad Euroopa Liidu institutsioonid, on tehtud palju lammutus- ja 
rekonstrueerimistöid, siis kogu olelusringi analüüsil põhinev keskkonnaalane lähenemisviis ning 
pealinn Brüsseli piirkonna eesmärgid ringmajanduse arendamisel toetaksid pigem renoveerimist kui 
rekonstrueerimist.  
 
Igal juhul on hoone üldseisund selline, et hoone vajab põhjalikku renoveerimist. 
Uuendamise kontseptsioon võimaldab kahte põhimõttelist lahendust3. 
 
 

  

                                                           
3 Vt ka artikkel IV.3.1  
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 II OSA MENETLUS 

1. PEATÜKK ÜLDINE TEAVE 

 MEN E TLUS E LÜHI K IR JELD US  

Käesolev menetlus on piiratud menetlus kahes etapis: 

 taotlejate väljavalimise etapp; 

 ideekavandi konkurss. 

Esimeses etapis kogub Euroopa Parlament esitatud taotlused kokku ja valib välja taotlejad 
objektiivsete kriteeriumide alusel, mis võimaldavad eelkõige hinnata taotleja majandus- ja kutsealast 
suutlikkust konkursi eesmärki silmas pidades. 
Selle etapi lõpus kutsutakse väljavalitud taotlejad, keda edaspidi nimetatakse konkursil osalejateks, 
osalema ideekavandi konkursil, milleks nad peavad esitama oma kavandi, mis esitatakse žüriile, kes 
kavandeid hindab, need järjestab ja valib võitja. 
Rohkem teavet iga etapi täpsema toimumise kohta leiab käesolevast eeskirjast. 
 

 OSALEMISE TINGIMUSED 

Ilma et see piiraks käesoleva eeskirja II osa 2. peatüki kohaldamist, on konkursil osalemine samadel 
tingimustel avatud kõikidele füüsilistele või juriidilistele isikutele ja avalik-õiguslikele üksustele, kes on 
pärit 

 Euroopa Liidu liikmesriigist; 

 kolmandast riigist, kellega Euroopa Liit on sõlminud avalike hangete valdkonna erikokkuleppe; 

 kolmandast riigist, kes on ratifitseerinud WTO mitmepoolse riigihankelepingu. 

Oluline teave Ühendkuningriigist pärit taotlejatele 
 
Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtjad võivad konkursil osaleda ja valituks osutumise korral 
esitada ideekavandi. 
 
Kui Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja, kohaldatakse Ühendkuningriigis registreeritud 
ettevõtjatele ametliku väljaastumise kuupäevast alates kolmandates riikides registreeritud 
ettevõtjatele kehtivaid avalikele hangetele ja ideekonkurssidele juurdepääsu käsitlevaid õigusnorme, 
juhul kui Ühendkuningriik ja Euroopa Liit ei lepi läbirääkimiste käigus kokku teisiti. 
 
Kui pärast väljaastumist ei ole osalemisõigus läbirääkimistest tulenevate õigusnormidega ette nähtud, 
tuleb Euroopa Parlamendil Ühendkuningriigis registreeritud osalejad menetlusest kõrvale jätta. See 
võib juhtuda menetluse mis tahes etapis enne võitja väljavalimist. 
 

 ETTEVÕTJATE RÜHMAD  

Ettevõtjate rühmad võivad konkursil osaleda. 
Euroopa Parlament võib aktsepteerida ettevõtjate rühmade mitmesuguseid õiguslikke vorme, 
tingimusel et need tagavad igal juhul rühma liikmete solidaarvastutuse Euroopa Parlamendi ees. 
Kui taotluse esitab ettevõtjate rühm, peab rühma seaduslik esindaja olema kindlasti arhitekt. 
Belgia 20. veebruari 1939. aasta seaduse artiklis 6 sätestatakse, et „arhitekti kutsealal tegutsemine ei 
sobi kokku riiklike või eraõiguslike ehitustööde ettevõtja tegevusega“, mistõttu jäetakse käesoleval 
konkursil osalenud ettevõtjate rühma kuuluvad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ehitustööde 
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teostajad kõrvale kõigist ehitustööde riigihangetest, mis on seotud PHS-hoone uuendamise projektiga 
Brüsselis. 
 

 AUHINNAD  

Igale konkursi teises etapis osalejale, kes ei ole konkursi võitja, kuid on esitanud piisava kvaliteediga ja 
konkursi eeskirjale vastavaks tunnistatud ideekavandi, hüvitatakse esitatud lõpliku koguarve alusel 
50 000 eurot ilma käibemaksuta. 
Kui konkursil osaleja esitab mõlema põhimõttelise lahenduse, st renoveerimise ja uuesti ehitamise (vt 
IV.1) kohta kavandi, mis on piisavalt kvaliteetne ja tunnistatakse konkursi eeskirjale vastavaks, 
hüvitatakse talle esitatud lõpliku koguarve alusel 75 000 eurot ilma käibemaksuta. 
Konkursi võitjale makstakse esitatud lõpliku koguarve alusel 150 000 eurot ilma käibemaksuta. 
Eelnimetatud auhinnad ei ole kumulatiivsed. 
 

 KONKURSIL OSALEMISE 
TAGAJÄRJED  

Konkursil osalemine eeldab, et taotleja nõustub tingimustega, mis on esitatud järgmistes 
dokumentides: 

 konkursiteade; 

 käesolev eeskiri ja selle lisad. 

Ideekonkursil osalemisega kaasnevad kulud jäävad taotleja kanda ja neid ei hüvitata. 
 
Taotluste läbivaatamine eeldab isikuandmete (nt nimi, aadress, elulookirjeldus) salvestamist ja 
töötlemist.  
Andmeid töödeldakse vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (vt ka 
artikkel II.1.9). 
 
Konkursil osalemisega võtavad taotlejad endale vastutuse konkursi raames toimuva tegevusega 
seotud võimalike kaebuste eest. Konkursil osalejad nõustuvad täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2018/1046 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) artiklis 129 sätestatud kohustusi. 
 

 KONFIDENTSIAALSUS 

Konkursil osalejad kohustuvad mitte avaldama (eelkõige haldus-, eelarvelist, tehnilist, korralduslikku, 
operatiivset jm) teavet ning mitte edastama ühtegi dokumenti, mis on saadud konkursi käigus. Kogu 
teavet ja kõiki dokumente tuleb käsitleda konfidentsiaalsetena. 
Konfidentsiaalsusreegli rikkumine võib kaasa tuua rikkuja taotluse viivitamatu tagasilükkamise 
menetluse igas etapis. 
  

 AUTORIÕIGUS 

Konkursil osalejatel tuleb tõendada Euroopa Parlamendile, 
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i) millised autorid on andnud oma loominguliste valikute kaudu panuse esitatud kavandite, makettide, 
plaanide ja projektide teostamisse; 
ii) et autorid, keda konkursil osalejad on nõuetekohaselt teavitanud konkursi tingimustest, on andnud 
kirjaliku nõusolekuga majanduslikud autoriõigused üle konkursil osalejale ja loobunud konkursi 
eeskirjas sätestatud piirides oma moraalsetest õigustest nende kavandite ja projektide suhtes. 
 
Selle kohta koostatakse kohustuse võtmise aktis kirjalik kinnitus, mille allkirjastab konkursil osalejate 
seaduslik esindaja ja mis esitatakse koos ideekavandiga. Kinnituse eesmärk on teha konkursil osalejale 
kohustuseks saada loomingulistelt kaastöötajatelt nõusolek majanduslikest õigustest ja teatavatest 
moraalsetest õigustest loobumise kohta. 
 
Konkursiga seoses esitatud dokumendid, kavandid, maketid (sh omavormingus), plaanid ja muud 
materjalid jäävad Euroopa Parlamendi omandisse. 
 
Konkursil osalejad kohustuvad andma käesolevas artiklis sätestatud tingimustel Euroopa Parlamendile 
üle kõigi konkursil osalemise käigus esitatud kavandite, makettide, plaanide ja muude materjalide 
kasutamise õigused. Kasutusõiguste loovutamine on vajalik selleks, et avaldada konkursiga ja projekti 
võimaliku rakendamisega seotud teavet. Loobumine laieneb Euroopa Liidu territooriumile ning kui on 
tegemist reprodutseerimise ja internetis või muude rahvusvaheliste sidekanalite vahendusel 
teavitamisega, siis kogu maailmale. Kasutusõigused hõlmavad eelkõige järgmist: 

a. Euroopa Parlamendi valitud mis tahes vormis ja mis tahes kandjal, sh paberkandjal või digitaalse 
reprodutseerimise ja avaldamise õigus;  

b. lahendusi kujutavate koopiate levitamise õigus; 
c. mis tahes vormis kohandamise õigused, eelkõige Euroopa Parlamendi teavitustegevuse või PHS-

hoone renoveerimise või uuesti ehitamise eesmärgil; 
d. õigus edastada üldsusele teavet mis tahes sidevahendite abil, eelkõige kaabel- või kaablita 

sidevahendite, satelliidi, kaabli ja interneti teel ning näituste korraldamisega. 
Eespool määratletud õiguste loovutamine võimaldab osaleda teises etapis ja selle eest makstakse 
konkursil osalejatele välja auhinnad, mis on ette nähtud konkursi eeskirja artiklis II.1.4. Konkursil 
osalejatele makstav auhind annab Euroopa Parlamendile samuti õiguse taaskasutada konkursi käigus 
osalejate esitatud osalisi lahendusi. Käesoleva artikli neljandas lõigus määratletud Euroopa Parlamendi 
kasutusõiguste eest ei maksta lisaks auhinnale mingit lisatasu ega -hüvitist. 
 
Kui Euroopa Parlament kasutab projektides sisalduvaid materjale ja teoseid, kohustub ta 
üldtunnustatud tava kohaselt märkima võimaluse korral ära konkursil osalejate ja autorite nimed. 
 
Euroopa Parlament omandab ühtlasi õiguse projektide esmakordsele avaldamisele ning konkursi 
käigus osalejate esitatud kavandite, makettide, plaanide ja muu materjali esimese väljapaneku õiguse. 
Sellega loobuvad autorid otsustamast, millal, kus ja millistel tingimustel nende looming esimest korda 
avalikustatakse. 
 
Vastutasuks selle eest, et nõuetekohase kavandi esitanud konkursil osalejatele makstakse välja 
ettenähtud auhinnad, saab Euroopa Parlament õiguse väljavalitud projekt ellu viia või ellu viimata jätta 
ning kohandada ja täiendada projekti vastavalt sellele, mis on vajalik üksikasjaliku projekti ja 
teostamise seisukohast. Väljavalitud projekti autor loobub kavandite ja üldkontseptsiooni muude 
osade kohandamise õigusest ning nõustub loobuma oma õigusest otsuste suhtes, mis on tehtud 
üksikasjaliku projekteerimise etapis ja Paul-Henri Spaaki hoone uuendamise projekti teostamisel. 
 
Konkursil osalemisega annavad osalejad, juhul kui nende projekt valitakse teostamiseks välja, loa seda 
reprodutseerida mis tahes andmekandjal ning avalikustada mis tahes viisil ja mis tahes kujul 
uuendatud PHS-hoone pilt ja selle kavand, mida kasutatakse täielikult või osaliselt hoone lõplikuks 
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ehitamiseks, ning loobuvad autori õigusest sellele vastuväiteid esitada. Kõnesolev luba antakse 
Euroopa Parlamendile, teistele Euroopa Liidu institutsioonidele ning Belgia riigi-, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele. Käesolevas lõigus osutatud õiguste üleandmise eest koos ettenähtud osalise 
loobumisega maksab Euroopa Parlament lõpliku koguarve alusel 100 000 eurot ilma käibemaksuta. 
Üldtunnustatud tava kohaselt kohustub Euroopa Parlament võimaluse korral märkima ära konkursil 
osalejate ja autorite nimed. 
 
  

 AVALIKUSTAMINE 

Igasugune viide kõnesolevale konkursile, eelkõige reklaamis, ametialastes soovituskirjades või 
taotlejate väljaannetes on keelatud, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament on andnud selleks 
eelneva kirjaliku loa. 
 

 ISIKUANDMED 

Taotluste läbivaatamine eeldab isikuandmete (nt nimi, aadress, elulookirjeldus) salvestamist ja 
töötlemist.  
Euroopa Parlament jälgib konkursi korraldamise eest vastutava institutsioonina, et taotlejate 
isikuandmete töötlemisel järgitakse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1725 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta, eelkõige isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse osas. 
Konkursi käigus töötlevad isikuandmeid üksnes ametnikud, kelle on määranud infrastruktuuri ja 
logistika peadirektoraadi direktoraadi D kinnisvaraprojektide üksus.  
Taotluse alusel edastatakse taotlejale tema isikuandmed, mida on võimalik ebatäpsuse või 
puudulikkuse korral parandada.  
Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega võib taotleja pöörduda direktoraadi D 
kinnisvaraprojektide üksuse poole.  
Kuna taotlejad on siiski andmed ise edastanud, ei võeta taotluste hindamisel arvesse pärast taotluste 
esitamise tähtaega esitatud võimalikke parandamise taotlusi.  
Kõigil taotlejatel on seoses isikuandmete töötlemisega õigus pöörduda igal ajal Euroopa 
Andmekaitseinspektori poole. 
 

 KEELTE KASUTAMINE 

Keelte kasutamine menetluse käigus 
Osalejate tähelepanu juhitakse järgmistele asjaoludele. 

 Konkursi eeskiri on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Kui siiski on kahtlusi 
tõlgete suhtes, on autentne üksnes prantsuskeelne tekst. 

 Liikmesriikide ametiasutuste, riiklike kutseorganisatsioonide või muude sarnaste asutuste 
väljastatud ametlikke tõendeid menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumide ja valikukriteeriumide 
kohta ei ole vaja tõlkida, tingimusel et nimetatud dokumendid on koostatud ühes Euroopa Liidu 
ametlikest keeltest. 

 Taotluse dokumentide koostamiseks kasutatavad tüüpvormid on kättesaadavad ainult prantsuse 
ja inglise keeles. 
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 Taotluste hindamisel võetakse arvesse taotleja poolt esitatud dokumentide prantsus- või 
ingliskeelseid versioone või vajaduse korral Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraadi 
tõlkeid inglise või prantsuse keelde. 

Taotlejad, kes esitavad dokumente muus kui prantsuse või inglise keeles, nõustuvad sellega, et 
nende taotlusi hinnatakse eespool nimetatud tõlgete põhjal, ning nad loobuvad igasugusest 
edasikaebamisest, kui nad leiavad, et tõlge või tõlgendus ei ole õige. 

 Ideekavandi konkursi taustdokumendid on kättesaadavad ainult prantsuse ja inglise keeles. 

 Ideekavandi konkursil tuleb osalejatel esitada dokumendid üksnes prantsuse või inglise keeles. 

 Brüsseli kohalikud õigusaktid on olemas ainult prantsuse ja hollandi keeles. 

Eelmainitut arvesse võttes on valituks osutumise korral vältimatult vajalik, et mitu kavandi 
teostamise eest vastutava rühma liiget valdaksid väga hästi prantsuse ja/või inglise keelt.  
 
 
 
 
Keelte kasutamine juhul, kui pärast konkurssi sõlmitakse leping 
Kui Euroopa Parlament otsustab sõlmida lepingu välja valitud projekti autoriga, on lepingu täitmise 
töökeeled prantsuse ja inglise keel.   
  

 KONKURSI EELDATAV 
AJAKAVA 

Eeldatav ajakava on esitatud 3. lisas. 
 

 MENETLUSDOKUMENDID 

Dokumendid, mis on taotlejatele vajalikud taotluste esitamiseks esimeses konkursietapis, ja eelkõige 
tüüpvormid on vabalt tasuta kättesaadavad saidil 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Need dokumendid on tekstitöötlust võimaldavas vormis ja mittetöödeldavas vormis. 
Tekstitöötlust võimaldavas vormis dokumendid esitatakse ainult taotlusdokumentide koostamise 
hõlbustamiseks. 
Taotlejatel lubatakse neid dokumente täita üksnes selleks ettenähtud kohas, muutmata seejuures 
olemasolevat teksti. 
Kui tekstitöötlust võimaldavas vormis dokument ja seda mittevõimaldavas vormis dokument on 
erinevad, siis on ainult tekstitöötlust mittevõimaldavas vormis dokument autentne. 
Dokumendid, mis võimaldavad esimese etapi lõpus valitud taotlejatel esitada oma projektid, saadab 
Euroopa Parlament ettenähtud ajal otse taotlejatele. 
 

 KULUD 

Ideekonkursil osalemisega kaasnevad kulud jäävad konkursil osaleja kanda ja neid ei hüvitata. 
 

  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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2. PEATÜKK TEABEVAHETUS 
MENETLUSE AJAL  

Euroopa Parlamendi ja taotlejate või taotlejate ja žürii vahelised kontaktid on kogu menetluse kestel 
rangelt keelatud, vastasel korral jäetakse taotleja menetlusest kõrvale. Kontaktid on lubatud üksnes 
järgmistel juhtudel. 
 

 VALIKUETAPI AJAL  

A. Kontaktid taotleja algatusel 
Taotlejad, kes soovivad saada lisateavet menetluse või menetlusdokumentide kohta, peavad esitama 
oma küsimused kirjalikult enne 11.12.2019 järgmisel aadressil: 

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

Käesoleva menetluse viide on CONCOURS N° 06D40/2019/M052 
Euroopa Parlament ei vasta suulistele küsimustele, pärast tähtaega esitatud küsimustele ega 
ebakorrektselt sõnastatud või adresseeritud küsimustele.  
Kõik laekunud küsimused ja nende vastused saadetakse kõigile taotlejatele veebisaidi 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm kaudu hiljemalt 17.12.2019.  
 
B. Kontaktid Euroopa Parlamendi algatusel 
Kui Euroopa Parlamendi teenistused tuvastavad menetlusdokumentides vea, ebatäpsuse, väljajätmise 
või muu sisulise puudujäägi, võib parlament omal algatusel teavitada sellest konkursil osalejaid 
järgmisel veebisaidil: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Seepärast palutakse taotlejatel valikuetapis seda veebisaiti korrapäraselt külastada. 
 

 IDEEKAVANDI KONKURSI 
ETAPIS 

A. Kontaktid konkursil osaleja algatusel 
Euroopa Parlament võib konkursil osaleja kirjaliku taotluse alusel anda lisateavet üksnes konkursi laadi, 
konkursikutse tingimuste ja muude ideekavandi konkursi etapiga seotud dokumentide kohta. 
Taotlused tuleb saata e-postiga üksnes järgmisel aadressil: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Taotlusel peab olema märge CONCOURS N° 06D40/2019/M052. 
Küsimuste esitamise tähtaeg teatatakse konkursil osalejatele. 
Ei vastata pärast tähtaega esitatud küsimustele ega ebakorrektselt sõnastatud või adresseeritud 
küsimustele. 
Küsimused ja vastused kogutakse dokumenti, mis saadetakse e-postiga kõigile konkursil osalejatele 
hiljemalt kuupäevaks, mis tehakse teatavaks konkursikutses. 
 
B. Kontaktid Euroopa Parlamendi algatusel 
Kui Euroopa Parlamendi teenistused tuvastavad konkursikutses, konkursi eeskirjas või muudes 
ideekavandi esitamiseks vajalikes dokumentides vea, ebatäpsuse, väljajätmise või muu sisulise 
puudujäägi, võib parlament omal algatusel teavitada sellest konkursil osalejaid samal kuupäeval ja 
täpselt ühesugustel tingimustel. See teave edastatakse eranditult e-posti teel. 

 
C. Kontaktid vabatahtliku hoonete külastuse ajal 

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


Concours n° 06D40-2019-M052 
  12 

PHS-hoone uuendamine  Konkursi eeskiri 

Vabatahtliku hoonete külastuse ajal on konkursil osalejatel lubatud esitada üksnes üldist laadi 
küsimusi, mis ei ole seotud konkursi menetluslike ja/või tehniliste aspektidega. 
Kui konkursil osalejad soovivad pärast vabatahtlikku hoonete külastust esitada konkreetsemaid 
küsimusi, võivad nad seda teha kooskõlas eespool nimetatud punktiga A.  
 
 
 
 
D. Kontaktid žüriiga 
Igasugused kontaktid konkursil osalejate ja žüriiliikmete vahel, sealhulgas selgituste saamiseks 
konkursi laadi, käesoleva eeskirja, konkursikutse või muude menetlusdokumentide kohta, on keelatud.  
 
E. Kontaktid konkursil osalejate vahel 
Konkursi käigus on kõik konkursil osalejate vahelised kontaktid keelatud, välja arvatud vabatahtlike 
külastuste ajal. 
 

3. PEATÜKK ŽÜRII  

 ŽÜRII KOOSSEIS  

Žürii koosneb 11 täisliikmest: 

 kaks Euroopa Parlamendi asepresidenti; 

 kaks Belgia pealinna Brüsseli piirkonna esindajat; 

 Euroopa Parlamendi administratsiooni arhitekt; 

 neli arhitekti väljastpoolt Euroopa Parlamenti; 

 linnaplaneerija väljastpoolt Euroopa Parlamenti; 

 keskkonnaspetsialist; 

ja kahest asendusliikmest. 

 IDEEKAVANDITE 
EELHINDAMINE 

Enne kui projektid žüriile esitatakse, koostab žürii sekretariaat aruande, milles hindab nende vastavust 
konkursi eeskirjale ja kooskõla alusandmete ja ajakavaga ning kõigi muude konkursil osalejatele 
edastatud dokumentidega: 

 halduslikust seisukohast, st nõutavate dokumentide täielikkuse ja anonüümsuse ning õigeaegse 
esitamise seisukohast; 

 projekti tehniliste nõuete seisukohast, mida on kirjeldatud konkursi eeskirjas ja selle lisades.  

Samuti näidatakse žürii sekretariaadi aruandes ära disainilahenduse, registriandmete või arvutusvead, 
mis võivad mõjutada konkursil osaleja esitatud dokumente. 
Žürii sekretariaat analüüsib kavandeid konfidentsiaalselt. Eelhindamise aruandes ei osutata konkursil 
osalejate nimedele, vaid kasutatakse üksnes artiklis IV.2.3 osutatud kavandite tunnuskoode. 
Eelhindamise aruanne esitatakse žüriile enne ettenähtud hindamistoimingute algust. 
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 ŽÜRII TÖÖKORD  

Žürii võtab arvesse eelhindamise aruannet, teeb kindlaks, millised kavandid vastavad konkursi eeskirjas 
sätestatud nõuetele ja millised mitte, ning koostab iga kavandi kohta nõuetele vastavuse aruande. 
Žürii hindab kavandeid konkursil osalejate esitatud dokumentide alusel, välja arvatud kavandi 
tunnuskoodi sisaldav ümbrik. 
Žürii jätab menetlusest kõrvale kõik projektid, mille autor ei ole järginud konkursi eeskirjas ja ajakavas 
sätestatud olulisi tingimusi ning muid konkursi aspekte. Samuti jätab žürii kõrvale kavandid, mis on 
ilmselt plagiaadid ega ole piisavalt kõrge kvaliteediga. Sellisel juhul ei saa projekti autorid mingit 
hüvitist. 
Žürii tegevuseks vajalik kvoorum on seitse liiget, kellest vähemalt üks kolmandik peavad olema 
arhitektid. 
Žürii hindab eraldi renoveerimiskavandeid ning lammutamise ja uuesti ehitamise kavandeid artiklis 
IV.3.1 sätestatud kriteeriumidest lähtuvalt. 
Kavandeid hindab žürii vastavalt artiklis IV.3.2 sätestatud kriteeriumidele.  
Žürii järjestab kavandid ja valib võiduprojekti.  
Žürii teeb lõpliku otsuse kavandite järjestuse kohta, milles kasutab üksnes artiklis IV.2.3 nimetatud 
tunnuskoodi. Kui žürii liikmed on lõpliku otsuse vastu võtnud ja selle allkirjastanud, registreerib otsuse 
ametlikult Euroopa Parlament. 
Žürii koostab aruande, milles 

 esitab tunnuskoodiga tähistatud konkursil osalejate nimekirja paremusjärjestuses ja 
märgib ära kasutatud lahenduse; 

 kirjeldab võidukavandi ning sellest erinevat lahendust kasutanud parima projekti tugevaid 
ja nõrku külgi. 

Kui see on tehtud, võib avada kõikide kavandite tunnuskoodi sisaldavad ümbrikud, et teha kindlaks 
kavandite autorid. 
Žürii otsused on avaliku sektori hankijale siduvad. Kõnealuseid otsuseid ei saa edasi kaevata. 
Ilma et see piiraks eespool sätestatut, jätab Euroopa Parlament endale õiguse jätta pärast uurimist ja 
võimalikku konsulteerimist kõrvale konkursil osaleja, kes ei ole esitanud kohustuse võtmise akti, ei ole 
seda allkirjastanud või esitab reservatsioone. Võitja puhul jätab Euroopa Parlament endale õiguse 
määrata tema asemel võitjaks konkursil osaleja, kes ei ole kõrvale jäetud ja on žürii järjestuses kõige 
kõrgemal kohal. 
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 III OSA VALIKUETAPP 

1. PEATÜKK ÜLDINE TEAVE 

 VALIKUMENETLUSE EESMÄRK  

Valikuetapi eesmärk on valida välja taotlejad, kellel palutakse ideekavandi konkursi raames esitada 
oma kavand. 
Selles etapis tagab Euroopa Parlament, et väljavalitud taotlejatel on ühelt poolt õigus konkursil 
osaleda, võttes arvesse kohaldatavat eeskirja ja konkursi eesmärki ning teiselt poolt seda, et nad ei ole 
üheski finantsmääruses loetletud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras (vt allpool) ning neil on 
osalemiseks piisav majanduslik ja kutsealane suutlikkus. 
Kui taotluste arv seda võimaldab, valitakse konkursi teises etapis osalema vähemalt 10 ja 
maksimaalselt 25 taotlejat. 
 

 MÄRKUS 

Taotlust analüüsitakse dokumentide põhjal.  
Taotlejatel palutakse esitada teabevormid ja edastada teave konkreetses vormis.  
Taotlusele tuleb lisada teatavad tõendavad dokumendid.  
Euroopa Parlament võib menetluse käigus taotleda ka muid dokumente. 
Kui taotleja ei esita koos taotlusega nõutavaid tõendeid või kui ta ei esita menetluse käigus Euroopa 
Parlamendi nõutud tõendeid kehtestatud tähtajaks või kui edastatud tõendavad dokumendid ei ole 
tõesed, võib tema taotluse tagasi lükata. 
Taotlejate tähelepanu juhitakse asjaolule, et taotlusele tuleb tingimata lisada teatavad dokumendid 
ja/või tõendid, vastasel korral lükatakse taotlus automaatselt tagasi. 
Need dokumendid ja/või tõendid on loetletud allpool. 
 

2. PEATÜKK MENETLUSEST 
KÕRVALEJÄTMISE JA 

VALIKUKRITEERIUMID 

 MENETLUSEST 
KÕRVALEJÄTMISE 

KRITEERIUMID  

Menetluse suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (edaspidi 
„finantsmäärus“). 
Osaleja, kes on mõnes finantsmääruse artiklites 136 ja 141 sätestatud olukorras, jäetakse kas 
konkursist kõrvale või teda ei kuulutata võitjaks. 
Finantsmääruse artiklite 136 ja 141 täielik tekst on esitatud 30. juuli 2018. aasta Euroopa Liidu Teatajas 
L 193. Allpool on esitatud üksnes mõned väljavõtted. 
 
Finantsmääruse artikkel 136 
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1) Vastutav eelarvevahendite käsutaja jätab artikli 135 lõikes 24 osutatud isiku või üksuse käesoleva 
määrusega reguleeritud väljavalimismenetlusest kõrvale või ei vali teda liidu vahendite haldajaks, 
kui nimetatud isik või üksus on ühes või mitmes järgmises olukorras:  

a) isik või üksus on pankrotis, tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, 
tema vara haldab likvideerija või kohus, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, 
peatanud äritegevuse või on liidu õiguse või liikmesriigi õiguse alusel toimuva samalaadse 
menetluse tõttu analoogses olukorras;  

b) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on jätnud 
täitmata kohaldatavast õigusest tulenevad maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega 
seotud kohustused;  

c) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik on süüdi raskes 
ametialases rikkumises, olles rikkunud kohaldatavaid õigusnorme või selle kutseala eetilisi 
norme, mille esindaja ta on, või olles pannud toime süülise teo, mis mõjutab tema ametialast 
usaldusväärsust, kui selline tegevus osutab süülisele tahtlusele või raskele hooletusele, 
sealhulgas eelkõige järgmisele:  

i) menetlusest kõrvalejätmise aluste puudumise või rahastamiskõlblikkuse või 
valikukriteeriumide täitmise või juriidiliste kohustuste täitmise kontrollimiseks nõutavate 
andmete moonutamine pettuse või hooletuse teel;  

ii) teiste isikute või üksustega kokkuleppe sõlmimine konkurentsi moonutamise eesmärgil;  

iii) intellektuaalomandi õiguste rikkumine; 

iv) püüe mõjutada väljavalimismenetluse ajal vastutava eelarvevahendite käsutaja 
otsustusprotsessi;  

v) püüe saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda talle väljavalimismenetluses 
põhjendamatu eelise;  

d) lõpliku kohtuotsusega on tõendatud, et isik või üksus on süüdi ühes järgnevas rikkumises:  

i) pettus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/13715 artikli 3 ja nõukogu 
26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
konventsiooni6 artikli 1 tähenduses;  

ii) korruptsioon, nagu on määratletud direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 4 lõikes 2, ja aktiivne 
korruptsioon, nagu on määratletud nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa 
ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni 
vastu võitlemise konventsiooni7 artiklis 3, nõukogu raamotsuse 2003/568/JSK8 artikli 2 
lõikes 1 osutatud käitumine või muus kohaldatavas õiguses määratletud korruptsioon;  

iii) käitumine, mis on seotud kuritegeliku ühendusega, millele on osutatud nõukogu 
raamotsuse 2008/841/JSK9 artiklis 2; 

                                                           
4 finantsmääruse 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste 
vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).  

6 EÜT C 316, 27.11.1995, lk 48. 

7 EÜT C 195, 25.6.1997, lk 1. 

8 Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris (ELT L 192, 31.7.2003, lk 54). 

9 Nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta (ELT L 300, 11.11.2008, 
lk 42). 
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iv) rahapesu või terrorismi rahastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2015/84910 artikli 1 lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses;  

v) terroriaktid või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised, nagu on määratletud 
vastavalt nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK11 artiklites 1 ja 3, või sellistele aktidele või 
õigusrikkumisele üleskutsumine, nendele kaasaaitamine või nendele kihutamine ning 
nende katse, nagu on osutatud kõnealuse otsuse artiklis 4;  

vi) lapstööjõu kasutamine või muud inimkaubandusega seotud süüteod, millele on osutatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL12 artiklis 2;  

e) eelarvest rahastatava juriidilise kohustuse täitmisel on isiku või üksuse peamiste kohustuste 
täitmise osas esinenud märkimisväärseid puudusi, mis:  

i) on viinud juriidilise kohustuse ennetähtaegse lõpetamiseni;  

ii) on viinud leppetrahvide või muude lepingujärgsete karistuste kohaldamiseni või  

iii) avastati eelarvevahendite käsutaja, OLAFi või kontrollikoja poolt tehtud kontrollide, 
auditite või juurdluste tulemusena;  

f) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on eiranud 
eeskirju nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/9513 artikli 1 lõike 2 tähenduses;  

g) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et isik või üksus on loonud 
üksuse teises jurisdiktsioonis kavatsusega hoida kõrvale maksu-, sotsiaalsetest või muudest 
juriidilistest kohustustest, mille täitmine on kohustuslik tema registrijärgse asukoha, juhatuse 
asukoha või peamise tegevuskoha jurisdiktsioonis;  

h) lõpliku kohtuotsuse või lõpliku haldusotsusega on tõendatud, et üksus on loodud punktis g 
osutatud kavatsusega. 

 
2) Finantsmääruse artikkel 141 

Vastutav eelarvevahendite käsutaja lükkab väljavalimismenetluses tehtud pakkumuse tagasi, kui selle 
on teinud osaleja, kes on:  
a) artikli 136 kohases kõrvalejätmist põhjustavas olukorras;  
b) menetluses osalemiseks vajalike andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed 

esitamata jätnud;  
c) varem osalenud väljavalimismenetluses kasutatavate dokumentide ettevalmistamises, kui sellest 

tulenevalt on tegemist võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega, sealhulgas konkurentsi 
moonutamisega, mida ei saa muul moel heastada.  

Vastutav eelarvevahendite käsutaja edastab teistele väljavalimismenetluses osalejatele asjakohase 
teabe, mida on vahetatud seoses osaleja väljavalimismenetluse ettevalmistamises osalemisega või 
selle tulemusena, nagu on osutatud esimese lõigu punktis c.  
Enne sellist tagasilükkamist antakse osalejale võimalus tõendada, et tema osalemine 
väljavalimismenetluse ettevalmistamises ei ole vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. 

                                                           
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73). 

11 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast 
võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.4.2011, lk 1). 

13 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 
23.12.1995, lk 1). 
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3) Kohaldatakse artikli 133 lõike 1 esimest lõiku, välja arvatud juhul, kui tagasilükkamine on käesoleva 
artikli lõike 1 punkti a kohaselt põhjendatud kõrvalejätmise otsusega, mis on osaleja suhtes tehtud 
pärast tema seisukohaga tutvumist. 

 

 VALIKUKRITEERIUMID 

Kõiki taotlusi, mille esitaja ei ole käesoleva dokumendi artiklis III.2.1 osutatud menetlusest 
kõrvalejätmist põhjustavas olukorras, hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide alusel. 
Kui Euroopa Parlament saab alla 25 taotluse, kasutatakse ainult järgmisi valikukriteeriume: 

 õigus- ja haldusformaalsuste täitmise suutlikkuse kriteeriumid, 

 majandusliku ja finantssuutlikkuse kriteeriumid, 

 tehnilise ja kutsealase suutlikkuse kriteeriumid (osakaaluta). 
Kui Euroopa Parlament saab üle 25 taotluse ja pärast taotluste hindamist osakaaluga tehnilise ja 
kutsealase suutlikkuse valikukriteeriumide alusel on mitu võrdse häältearvuga taotlust, siis 
tõmmatakse loosi. 
Ainult valikumenetluse lõpus väljavalitud taotlejatel palutakse esitada üks kavand või kaks kavandit. 
 
Õigus- ja haldusformaalsuste täitmise suutlikkuse kriteeriumid 
Taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele: 
olema kantud asjaomasesse kutse- või äriregistrisse; 
ettevõtjate rühma puhul esitavad tõendava dokumendi kõik rühma liikmed. 
 
Majandusliku ja finantssuutlikkuse kriteeriumid 
Taotlejad peavad tõendama, et arhitektuuri valdkonnas oli nende minimaalne käive 2016., 2017. ja 
2018. aastal 1 000 000 eurot. 
Ettevõtjate rühma puhul arvutatakse taotleja käive, liites kõigi rühma liikmete kõnealuste aastate 
käibed arhitektuuri valdkonnas. 
 
Tehnilise ja kutsealase suutlikkuse kriteeriumid 
1. Osakaaluta valikukriteeriumid 

 Taotlejad peavad tõendama, et neil on oma ametikohtade loetelus vähemalt järgmised töötajad: 

o 4 arhitekti, kellel on vähemalt 10aastane töökogemus taotluste esitamise lõppkuupäevaks 
uusehituste ja/või renoveerimise ja/või linnaplaneerimise valdkonnas; 

o 2 arhitekti, kellel on kuni 5aastane töökogemus taotluste esitamise lõppkuupäevaks 
uusehituste ja/või renoveerimise ja/või linnaplaneerimise valdkonnas. 

Kui eespool nimetatud kriteeriumide alusel hinnatakse ettevõtjate rühma taotlust, võetakse arvesse 
kõigi rühma liikmete ametikohtade loetelu. 

 Taotlejal tuleb näidata soovitusena ära vähemalt kolm varasemat projekti, mille autor või autorite 
rühma liige ta on ja millest vähemalt üks peab olema linnapiirkonnas asuva multifunktsionaalse 
ehitatud hoone projekt, mille (kolme projekti) kogupindala on vähemalt 120 000 m² ja mis on 
kinnitatud ja/või ehitatud taotluste esitamise tähtajale eelneva kümne aasta jooksul.  

Ehitatud projektid võib asendada projektidega, mida ei ole ehitatud. 
 
 
 
2. Osakaaluga valikukriteeriumid 
A. Meeskonnaga seotud kriteeriumid 
Taotleja peab esitama meeskonna, kes taotleja valituks osutumise korral vastutab projekti laadi ja 
ulatust arvesse võttes ideekavandi väljatöötamise eest, ning põhjendama rühma koosseisu valikut ka 
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selle mitmekülgsuse, -kultuurilisuse ja -keelsuse seisukohast. Konkursi eeskirja 5. lisa on soovituslikku 
laadi ja selle eesmärk on teavitada taotlejaid teatavatest tehnilistest aspektidest, millest võib 
meeskonna koostamisel abi olla. 
Meeskonna koosseisu hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel: 

 E.1 kuni 50 punkti: meeskonna suurus, terviklik arusaam ülesannetest, tasakaalustatus ja 
vastastikune täiendavus projekti vajadustest lähtuvalt; 

 E.2 kuni 10 punkti: meeskonnaliikmete varasem koostöö ja nende osalemine soovitusena ära 
näidatud varasemates projektides;  

 E.3 kuni 30 punkti: meeskonna keskkonnaalane lähenemisviis; 

 E.4 kuni 10 punkti: meeskonna mitmekesisus, mitmekultuurilisus ja -keelsus. 

 
B. Projekti elluviimise suutlikkuse kriteeriumid 
Selleks et hinnata kriteeriume, mis on seotud taotleja suutlikkusega projekti ellu viia, peavad taotlejad 
esitama kolm varasemat projekti, mille nad on ellu viinud ja mida nad peavad asjakohaseks ühe või 
mitme allpool esitatud kriteeriumi seisukohast. 
Iga esitatud projekti hinnatakse eraldi ja see annab ühe kolmandiku punktidest.  
Projekti elluviimise suutlikkust hinnatakse esitatud projektide põhjal järgmiste kriteeriumide alusel: 

 P.1 kuni 25 punkti: projekti asjakohasus selle võrreldavuse seisukohast käesoleva konkursi 
esemeks oleva projektiga (asukoht, liik, suurus või otstarve) ja/või 

 P.2 kuni 25 punkti: projekti tähenduslik sisu (taotleja selgituste põhjal) ja/või 

 P.3 kuni 25 punkti: projekti asjakohasus kavandamise terviklikkuse ja/või selle väljapaistvuse tõttu 
kasutaja vajaduste seisukohast ja/või 

 P.4 kuni 25 punkti: projekti asjakohasus eeskujuliku keskkonnahoidlikkuse seisukohast. 

Taotlejate tähelepanu juhitakse asjaolule, et kriteeriumid ei ole eranditult kumulatiivsed, mis 
võimaldab arvesse võtte projekte, mis ei vasta kõikidele kriteeriumidele, kuid on väga asjakohased 
täidetud kriteeriumide seisukohast. 
 

 NÕUTAVAD DOKUMENDID JA 
TÕENDID 

1. Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumidega seotud dokumendid ja tõendid 
Taotlejad peavad esitama kirjaliku kinnituse selle kohta, et nad ei ole üheski finantsmääruse artiklites 
136 ja 141 nimetatud olukorras.  
Kirjalik kinnitus tuleb esitada menetlusdokumentide hulgas (vt artikkel II.1.12.) toodud tüüpvormil, 
mille taotleja seaduslik esindaja täidab täielikult, kuupäevastab ja allkirjastab. 
Kinnitusega võtab taotleja kohustuse kogu menetluse vältel taotlust mitte tagasi võtta ja nõustuda 
kõigi konkursitingimuste ja sealhulgas käesoleva eeskirja tingimustega. 
Kui taotluse esitab ettevõtjate rühm, peab kinnituse esitama iga rühma liige. 

Kirjalik kinnitus tuleb tingimata taotlusdokumentidele lisada  vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

Taotlejate tähelepanu juhitakse asjaolule, et valikuetapi lõpus peavad väljavalitud taotlejad edastama 
Euroopa Parlamendile lühikese tähtaja jooksul järgmised tõendavad dokumendid: 

 hiljutine karistusregistri väljavõte või selle puudumisel samaväärne dokument, mille on hiljuti välja 
andnud isiku asukohariigi õigus- või haldusasutus ja mis tõendab, et väljavalitud taotleja ei ole 
finantsmääruse artikli 136 lõike 1 punktides c–h kirjeldatud olukorras; 

 asjaomase riigi pädeva asutuse väljaantud hiljutine tõend selle kohta, et taotleja ei ole 
finantsmääruse artikli 136 lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud olukorras. 
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Kui asjaomases riigis ülalnimetatud dokumente või tõendeid välja ei anta, samuti muudel 
finantsmääruse artiklis 136 osutatud menetlusest kõrvalejätmise juhtudel, võib need asendada 
huvitatud isiku vandega kinnitatud avaldusega või selle puudumisel ausõnalise avaldusega, mille 
asjaomane isik teeb oma asukohariigi õigus- või haldusasutuse, notari või kvalifitseeritud 
kutseorganisatsiooni ees. 
Väljavalitud taotlejad ei ole kohustatud esitama eelnimetatud dokumentaalseid tõendeid, kui Euroopa 
Parlamendil on sellistele tõenditele tasuta juurdepääs riikliku andmebaasi kaudu või kui need tõendid 
on talle juba esitatud mõne muu menetluse jaoks, tingimusel et dokumentide väljaandmise 
kuupäevast ei ole möödunud üle ühe aasta ja need on endiselt kehtivad.  
Sellistel juhtudel peab taotleja kas nimetama andmebaasi, millest Euroopa Parlament saab vajalikku 
teavet, või tõendama vandega, et tõendavad dokumendid on juba esitatud varasema menetluse 
käigus, mis tuleb ära märkida, ning et tema olukord ei ole muutunud. 
Taotluste valimise otsus ei ole lõplik ja taotlejat ei kutsuta osalema konkursi teises etapis enne, kui 
eespool nimetatud tõendavad dokumendid on kätte saadud ja kinnitavad taotleja tehtud avaldusi. 
NB! Taotleja võib, ehkki tal ei ole kohustust, esitada eespool nimetatud tõendavad dokumendid 
koos taotlustoimikuga. Sellisel juhul ei paluta tal valituks osutumise korral tõendavaid dokumente 
uuesti esitada. 
 
2. Tehnilise ja kutsealase suutlikkuse kriteeriumidega seotud dokumendid ja tõendid 
A. Õigus- ja haldusformaalsuste täitmise suutlikkuse kriteeriumid 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega skaneeritud koopia tõendist, mis kinnitab, et 
taotleja on kantud oma asukoha kutse- või äriregistrisse. 

Need dokumendid tuleb tingimata taotlustoimikule lisada, vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

B. Majandusliku ja finantssuutlikkuse kriteeriumid 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega 2016., 2017. ja 2018. aasta bilansi skaneeritud 
koopiad. 

Need dokumendid tuleb tingimata taotlustoimikule lisada, vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

 
C. Töötajatega seotud kriteerium 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega 

o nelja taotluste esitamise lõppkuupäevaks vähemalt 10aastase töökogemusega 
arhitekti Europassi14 vormingus koostatud elulookirjeldused; 

o kahe taotluste esitamise lõppkuupäevaks kuni 5aastase töökogemusega arhitekti 
Europassi vormingus koostatud elulookirjeldused. 

Elulookirjeldused tuleb tingimata taotlusdokumentidele lisada, vastasel korral lükatakse 
taotlus automaatselt tagasi. 

D. Tehtud töödega seotud kriteerium 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega tehtud tööde projektide näidised, mis on 
koostatud menetlusdokumentide hulgas (vt artikkel II.1.12) esitatud tüüpvormi alusel. 

Näidised tuleb tingimata taotlusdokumentidele lisada, vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

 
 
3. Osakaaluga kriteeriumidega seotud dokumendid ja tõendid 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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A. Meeskonnaga seotud kriteeriumid 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega teatise, milles märgitakse ära isikud, kes on 
määratud valituks osutumise korral ideekavandi ellu viima, ja põhjendavad oma valikut. 

Teatise koostamiseks kasutatakse menetlusdokumentide hulgas (vt artikkel II.1.12) esitatud 
tüüpvormi.  
Põhjendus esitatakse vormil, mis koosneb kolmest A4 suuruses lehest (ühel küljel). 

Teatis tuleb tingimata taotlusdokumentidele lisada, vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

 

 Taotlejad esitavad koos taotlusdokumentidega loetelu nendest meeskonnaliikmetest, kelle 
ülesanne on taotleja valituks osutumise korral kavad ellu viia. Loetelu koostatakse Exceli 
tabelis, mille vorm on esitatud menetlusdokumentide hulgas (vt artikkel II.1.12).  

Tabel tuleb tingimata taotlusdokumentidele lisada, vastasel korral lükatakse taotlus 
automaatselt tagasi. 

 
Tabelis esitatakse asjakohane teave, sealhulgas teave oskuste ja osaluse kohta projektides, mis 
on esitatud käesoleva artikli punkti B kohaselt tehtud tööde näidisena.  
Tabelis esitatakse kokkuvõtlikult ka liikmete elulookirjeldused.  
Tabeli koostamisel tuleb tingimata kasutada esitatud vormi (vt artikkel II.1.12). 
Valituks osutumise korral võetakse arvesse üksnes seda tabelit nimekirjana 
meeskonnaliikmetest, kelle ülesanne on kavand teostada. 
Nimekirjas on mitu eri profiili, mille hulgast teeb taotleja oma valiku.  
Profiili liigi ja arvu valik on taotleja äranägemisel.  
Tingimata tuleb täita ainult koordinaatori profiil.  
Nimekirjas olevad profiilid on järgmised: 
 

Ülesanne Minimaalselt nõutav 

Koordineerimine 

Koordinaator Üks inimene – arhitekt 

Asekoordinaator Kõrgharidus (5 aastat) 

Arhitektuur 

Arhitekt Kõrgharidus (5 aastat) 

BIM-projekteerija, arhitektuur Kõrgharidus (3 aastat) 

Kandetarindid 

Ehitusinsener Kõrgharidus (5 aastat) 

BIM15-projekteerija, kandetarindid Kõrgharidus (3 aastat) 

CAD16-projekteerija, kandetarindid Kõrgharidus (3 aastat) 

Muud ehituserialad 

Ehitusinsener Kõrgharidus (5 aastat) 

Tööstusinsener või -tehnik Kõrgharidus (3 aastat) 

Muud valdkonnad väljaspool ehitussektorit Kõrgharidus (3 aastat) 

 

                                                           
15 BIM: Building Information Management 

16 CAD: Computer assisted design 
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B. Projekti elluviimise suutlikkuse kriteeriumid 
Taotlejad esitavad kolm teostatud projekti, mida nad peavad ühe või mitme artiklis III.2.2 B sätestatud 
kriteeriumi puhul asjakohaseks. 
Iga projekti tutvustatakse selgituses, mis võimaldab mõista ja põhjendada selle asjakohasust nelja 
kriteeriumi seisukohast.  
Iga projekt esitatakse maksimaalselt kuuel A4-formaadis lehel, mille esiküljele (ühel küljel) on trükitud 
hinnatav tekst ja illustratsioonid. 
Kuigi mõned projektid on juba esitatud osakaaluta valikukriteeriumide hindamise raames (vt eespool), 
tuleb need siiski uuesti esitada koos eespool nõutud dokumentidega. 

Need dokumendid tuleb tingimata taotlusele lisada, vastasel korral lükatakse taotlus automaatselt 
tagasi. 
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3. PEATÜKK TAOTLUSE 
KOOSTAMINE JA ESITAMINE 

 TAOTLUSE KOOSTAMINE  

Taotlused tuleb esitada kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest. 
Taotlus peab tingimata sisaldama järgmisi dokumente: 

 kaaskiri, mis võimaldab taotleja kindlaks teha ja millele on alla kirjutanud taotleja seaduslik 
esindaja; 

 taotleja põhikirja koopia, mis võimaldab kindlaks teha tema registrijärgse asukoha. Ettevõtjate 
rühma puhul rühma iga liikme põhikiri; 

 ettevõtjate rühma puhul vabas vormis koostatud dokument, kus on märgitud, millises vormis 
kavandatav rühm tegutseb, on selgelt ära näidatud iga liikme roll rühmas ning on esitatud 
rühma seadusliku esindaja andmed; 

 vabas vormis dokument, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet: 
o taotleja andmed; 
o postiaadress, kuhu Euroopa Parlament võib taotlejale käesoleva menetluse raames 

kirju saata ja kust taotleja need eeldatavasti kätte saab; 
o e-postiaadress, kuhu Euroopa Parlament võib taotlejale käesoleva menetluse raames 

e-kirju saata ja kust taotleja need eeldatavasti kätte saab; 
o taotleja poolt menetlusega tegelema määratud kontaktisik; 

 menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumide alusel nõutavad tõendavad dokumendid; 

 valikukriteeriumide alusel (koos osakaaluga ja ilma) nõutavad tõendavad dokumendid. 

 

 TAOTLUSE ESITAMINE 

Taotlus tuleb esitada paberkandjal kaaskirja vormis ja sellele tuleb lisada üks või mitu CD-ROMi, kuhu 
on salvestatud nõutavad dokumendid ja/või tõendid digitaalsel kujul. 
Allalaaditavate menetlusdokumentide (vt artikkel II.1.12) seas on kokkupakitud fail (.zip) nimega 
„Taotlus – elektroonilised dokumendid“ (Candidature - Dossier electronique). 
See fail tuleb alla laadida, sest see sisaldab kaustu ja alamkaustu, kuhu tuleb salvestada nõutavad 
dokumendid ja/või tõendid, järgides täpselt allpool esitatud juhiseid. 
Dokumentide ja/või tõendite salvestamisel võib kasutada üksnes standardseid failivorminguid, et need 
oleksid kõige laialdasemalt kasutatava tarkvara abil loetavad. 
Samuti tuleb kasutada üksnes kvaliteetseid andmekandjaid ning kontrollida enne taotluse saatmist või 
esitamist, et andmekandjad oleksid täiesti loetavad ja et kõiki nendel sisalduvaid dokumente oleks 
võimalik avada. 

Dokumendid, mida ei saa avada või lugeda, loetakse esitamata jäetuks. See võib olenevalt 
dokumendist tuua kaasa taotluse automaatse tagasilükkamise. 

CD-ROMid ei või olla ülekirjutatavad (andmete kirjutamine lõpetatud). 
Kokkupakitud (.zip) fail „Taotlus – elektroonilised dokumendid“ (Candidature - Dossier electronique) 
sisaldab järgmisi kaustu ja alamkaustu: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
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 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Taotlejad peavad nõutavad dokumendid ja/või tõendid salvestama eri kaustadesse ja alamkaustadesse 
järgmiselt: 

 Kausta I - CAND tuleb salvestada järgmised dokumendid: 
o allkirjastatud kaaskirja elektrooniline koopia; 
o koopia vabas vormis dokumendist, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet: 

 taotleja andmed; 
 postiaadress, kuhu Euroopa Parlament võib taotlejale käesoleva menetluse 

raames kirju saata ja kust taotleja need eeldatavasti kätte saab; 
 e-postiaadress, kuhu Euroopa Parlament võib taotlejale käesoleva menetluse 

raames e-kirju saata ja kust taotleja need eeldatavasti kätte saab; 
 taotleja poolt menetlusega tegelema määratud kontaktisik. 

 Alamkausta I - CAND\1 Stat tuleb salvestada taotleja põhikirja elektrooniline koopia. NB! Kui 
taotluse esitab ettevõtjate rühm, peab põhikirja esitama iga rühma liige. 
 

 Alamkausta I - CAND\2 Gr_op_eco  tuleb salvestada ettevõtjate rühma esitatava taotluse 
puhul elektrooniline koopia vabas vormis koostatud dokumendist, kus on märgitud, millises 
vormis kavandatav rühm tegutseb, on selgelt ära näidatud iga liikme roll rühmas ning 
määratud rühma esindaja ja esitatud rühma seadusliku esindaja andmed. 

 Kausta II - JUSTIF_EXC  tuleb salvestada elektrooniline koopia kirjalikust kinnitusest, mille on 
täielikult täitnud, kuupäevastanud ja allkirjastanud taotleja seaduslik esindaja.  

NB! Ettevõtjate rühma esitatava taotluse korral peab kinnituse esitama iga rühma liige. 
 
Taotlejad võivad soovi korral kausta salvestada ka elektroonilised koopiad tõendavatest 
dokumentidest, mis puudutavad artiklis III.2.3 nimetatud menetlusest kõrvalejätmise 
kriteeriume. 

 Alamkausta III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg  tuleb salvestada elektrooniline koopia tõendist, mis 
kinnitab, et taotleja on kantud oma asukoha kutse- või äriregistrisse. 

NB! Kui taotluse esitab ettevõtjate rühm, peab selle tõendi esitama iga rühma liige. 

 Alamkausta III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin  tuleb salvestada aastate 2016, 2017 ja 2018 bilansside 
elektroonilised koopiad. 

NB! Kui taotluse esitab ettevõtjate rühm, peab bilansi esitama iga rühma liige. 

 Alamkausta III - JUSTIF-SEL\3 Pers tuleb salvestada artikli III.2.3 lõike 2 punktis C nõutavate 
elulookirjelduste elektroonilised koopiad. 

 Alamkausta III - JUSTIF-SEL\4 Refer  tuleb salvestada artikli III.2.3 lõike 2 punktis D nõutavate 
tehtud tööde näidete elektroonilised koopiad (PDF-vormingus). 

 Alamkausta III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq  tuleb salvestada artikli III.2.3 lõike 3 
punktis A nõutavate tõendite elektroonilised koopiad. 

 Alamkausta  III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj  tuleb salvestada artikli III.2.3 lõike 3 
punktis B nõutavad tõendavad dokumendid. 
 

Pärast dokumentide ja/või tõendite salvestamist vastavatesse kaustadesse ja alamkaustadesse 
koondab taotleja need kaustad ja alamkaustad zip-vormingus faili, mille nimeks tuleb panna „Taotlus 
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– elektroonilised dokumendid“ (Candidature - Dossier electronique) ja mis tuleb kirjutada ühele või 
mitmele CD-ROMile. 
Iga taotlus peab sisaldama vähemalt ühte CD-ROMi, millele on kirjutatud märge „Taotlus – 
elektroonilised dokumendid – originaal“ (Candidature - Dossier electronique - Original), ja ühte CD-
ROMi, millele on kirjutatud märge „Taotlus – elektroonilised dokumendid – koopia“ (Candidature - 
Dossier electronique - Copie). 
Kui taotluse esitamiseks on vaja rohkem kui üht CD-ROMi, peavad kõik CD-ROMid olema 
nummerdatud (1–x) ja neile peab olema kirjutatud kas märge „Taotlus – elektroonilised dokumendid 
– originaal – plaat x“ (Candidature - Dossier electronique - Original - Disque x) või „Taotlus – 
elektroonilised dokumendid – koopia – plaat x“ (Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque 
x).   
 

4. PEATÜKK TAOTLUSTE 
ESITAMISE TÄHTAJAD JA 

NÕUDED 

 TÄHTAJAD 

Taotluste saatmise või esitamise lõppkuupäev (vt artikkel III.4.2) on 07/01/2020. 

Taotlused, mis on saadetud või esitatud pärast seda kuupäeva, lükatakse automaatselt tagasi. 

 

 TAOTLUSTE ESITAMISE 
NÕUDED 

Taotluste konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse säilitamiseks tuleb need saata kahekordses ümbrikus.  
Mõlemad ümbrikud peavad olema kinni kleebitud.  
Taotlejatel palutakse kasutada menetlusdokumentidega (vt artikkel II.1.12) kaasa pandud silte, mis 
tuleb välja trükkida ja ümbrikele liimida, et lihtsustada taotluse edastamist Euroopa Parlamendi 
asjaomasele teenistusele. 
Sõltuvalt saadetise suurusest tuleb sõna „ümbrik“ all mõista ka pakki, ümbrist, karpi või muid 
pakendeid; pakendi mõõtmed peavad vastama võimalikult hästi selle sisule. 
Olenemata kasutatavast pakendist peaks taotleja tingimata kontrollima taotluse edastamisel 
kasutatavate ümbrikute kvaliteeti, et vältida nende rebenemist, kuna sellisel juhul ei oleks enam 
tagatud sisu konfidentsiaalsus ega dokumentide terviklikkus. 
Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab oma allkirja. Saatja allkirjaks 
loetakse nii käsitsi kirjutatud allkirja kui ka ettevõtte templit. 
Taotlused, mille sisu konfidentsiaalsus ei säili kuni taotluste avamiseni, lükatakse tagasi. 
Välimisele ümbrikule tuleb märkida ka taotleja nimi või ärinimi ja täpne aadress, kuhu saata teavet 
tema taotluse menetlemise kohta. 
 
Taotlejatel on taotluste esitamiseks järgmised võimalused: 

 taotluse võib saata posti teel tähtkirjana või muus sarnases vormis või kullerteenusega ja see 
tuleb postitada hiljemalt eespool nimetatud lõppkuupäeval (arvesse võetakse postitemplit või 
postikviitungit) väljatrükitud siltidel märgitud aadressil; 

 taotleja või tema esindaja võib tuua taotluse kohale ametliku kirjavahetuse üksusesse hiljemalt 
eespool nimetatud lõppkuupäevaks ja kellaajaks. Taotluse esitamist kinnitab kviitung, mille 
kahele eksemplarile märgib kuupäeva ja kirjutab alla Euroopa Parlamendi ametliku 
kirjavahetuse üksuse ametnik. Arvesse võetakse kviitungile märgitud kuupäeva ja kellaaega. 
Ametliku kirjavahetuse üksus, kuhu taotlused tuleb viia, on avatud 
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esmaspäevast neljapäevani kell 9.00–12.00 ja 14.00–17.00, 
reedel kell 9.00–12.00; 

suletud laupäeval, pühapäeval ja Euroopa Parlamendi puhkepäevadel. 
Euroopa Parlament ei taga mis tahes viisil esitatud taotluste vastuvõtmist väljaspool ametliku 
kirjavahetuse üksuse eelnimetatud tööaega. 
Euroopa Parlament ei vastuta selle eest, et ta ei ole teatanud taotlejatele ametliku kirjavahetuse 
üksuse tööaegade muutumisest pärast konkursikutse dokumentide saatmist. Enne taotluste isiklikult 
kohale toimetamist peavad taotlejad kontrollima teatatud kellaaegade kehtivust. 
 
 

5. PEATÜKK TAOTLUSTE 
HINDAMINE 

 TAOTLUSTE HINDAMINE 

1. Hindamine tehniliste ja kutsealaste valikukriteeriumide põhjal  
Iga taotleja saab kogupunktid (NtotE, maksimaalselt 100 punkti), mis arvutatakse järgmise valemi abil: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Taotleja, kes kogub kõige rohkem punkte (NtotE), saab seega punktid NE = 40%. 
Teised taotlejad saavad punkte järgmise valemi alusel: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
kus 

 NtotEcand  on taotleja saadud punktid NtotE 

 NtotEmax  on taotlejate seas suurim NtotE punktiarv. 

 
Punktid NE1,  NE2,  NE3 ja NE4 antakse artikli III.2.2. peatüki „Valikukriteeriumid ja nende osakaal“ punktis 
A esitatud kriteeriumide alusel. 
 
2. Hindamine tehniliste ja kutsealaste valikukriteeriumide alusel, mis puudutavad taotleja suutlikkust 

projekt ellu viia 
Iga esitatud projekti hinnatakse eraldi ja see annab ühe kolmandiku punktidest.  
Iga taotleja saab kogupunktid (NtotC, maksimaalselt 300 punkti), mis arvutatakse järgmise valemi abil: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

kus 
NtotC-projet   on punktiarv, mis saadakse projekti hindamisel nelja allpool nimetatud kriteeriumi 
kombineerimise alusel järgmise valemi kohaselt: 
NtotC-projet  = (summa (P1, P2, P3, P4)/4 + maksimum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Taotleja, kes kogub kõige rohkem punkte NtotC, saab seega punktid 
NC = 60% 
Teised taotlejad saavad punkte järgmise valemi alusel: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
kus 

 NtotCcand  on taotleja saadud punktid NtotC 

 NtotCmax  on taotlejate seas suurim NtotC punktiarv. 

 
Projekti elluviimise suutlikkust hinnatakse projektide põhjal, mis esitatakse artikli III.2.2. peatüki 
„Valikukriteeriumid ja nende osakaal“ punktis B nimetatud kriteeriumide alusel. 
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3. Lõplik punktisumma  
Pärast taotluste hindamist tehniliste ja kutsealaste valikukriteeriumide alusel ja nende osakaalu 
arvessevõtmist antakse lõplik punktisumma Nf , kusjuures maksimumsumma on 100%. 
Lõplik punktisumma NF saadakse järgmise valemi abil: 
NF = NE + NC  
kus 

 NE on meeskonda puudutavate kriteeriumide hindamisel saadud punktid, mille maksimum on 40% 
(vt eespool); 

 NC on projekti elluviimise suutlikkuse kriteeriumide hindamisel saadud punktid, mille maksimum 
on 60% (vt eespool). 

Lõpuks järjestatakse taotlused vastavalt saadud hindele NF. 
Võrdse punktiarvu korral tõmmatakse loosi. 
 

 TULEMUSTE TEATAMINE 

Euroopa Parlament teavitab kõiki mitteedukaid taotlejaid samaaegselt ja eraldi elektrooniliselt sellest, 
et nende taotlus on tagasi lükatud. Euroopa Parlament põhjendab kõikidel juhtudel taotluse 
tagasilükkamist ja annab teavet võimalike õiguskaitsevahendite kohta. 
Samaaegselt tagasilükkamise teate saatmisega edastab Euroopa Parlament väljavalitud taotlejatele 
otsuse nende valituks osutumise kohta.  
Väljavalimise otsus ei ole mingil juhul lõplik enne, kui edukas taotleja on esitanud menetlusest 
kõrvalejätmise kriteeriume puudutavad tõendid ja Euroopa Parlament on need vastuvõetavaks 
tunnistanud.  
Taotlejad, kes valituks ei osutunud ning kes ei ole menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras ja 
kelle taotlus oli konkursidokumentidega kooskõlas, võivad posti või e-posti teel kirjaliku taotluse 
saatmisel saada oma taotluse tagasilükkamise põhjuste kohta lisateavet. Ainult need taotlejad, kelle 
taotlus oli vastuvõetav, võivad paluda teavet edukate taotluste omaduste ja suhteliste eeliste kohta 
ning saada teada väljavalitud taotlejate nimed. Teatavaid andmeid siiski ei avalikustata, kui see 
takistaks õigusnormide kohaldamist, oleks vastuolus üldiste huvidega või kahjustaks riigi osalusega või 
eraettevõtjate õigustatud ärihuve või võiks moonutada nendevahelist ausat konkurentsi. 
 

 MENETLUSE PEATAMINE 

Euroopa Parlament võib vajaduse korral pärast valikuetapi tulemuste teatamist ja enne ideekavandi 
konkursi etappi menetluse peatada täiendavaks kontrollimiseks, kui see on mitteedukate või kahju 
kandnud taotlejate nõudmiste või märkuste või muu saadud asjakohase teabe alusel põhjendatud. 
Sellised nõudmised, märkused ja teave tuleb esitada 10 kalendripäeva jooksul alates taotluste 
tagasilükkamise ja väljavalimise otsuste samaaegse väljasaatmise kuupäevale järgnevast päevast. 
Menetluse peatamise korral teavitatakse kõiki taotlejaid kolme tööpäeva jooksul pärast 
peatamisotsuse tegemist. 
Pärast menetluse peatamise ajal tehtavat täiendavat kontrolli võib Euroopa Parlament oma 
väljavalimise otsust kinnitada, seda muuta või vajaduse korral menetluse tühistada. Iga sellist otsust 
põhjendatakse ja see tehakse kirjalikult teatavaks kõikidele osalevatele taotlejatele. 
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 IV OSA SISULISE IDEEKAVANDI KONKURSI ETAPP 

1. PEATÜKK ÜLDINE TEAVE 
Ideekavandi konkursil võivad osaleda üksnes taotlejad, kes on taotluste valimise etapis välja valitud, 
tingimusel et nad on esitanud valikumenetluse jaoks nõutavad tõendid ja nende valituks osutumist ei 
ole kahtluse alla seatud.  
Väljavalitud taotlejaid nimetatakse edaspidi konkursil osalejateks. 
Konkursil osalejad peavad ideekonkursil osalema samas õiguslikus vormis (ajutine partnerlus, 
ettevõtjate rühm, arhitekt, äriühing jne), mida nad kasutasid oma taotluste esitamisel. 
Konkursidokumendid on kättesaadavad ainult konkursil osalejatele ja mitte teistele taotlejatele. 
Iga konkursil osaleja võib esitada ainult ühe ideekavandi, valides kas renoveerimise või uuesti 
ehitamise, või esitada ideekavandi mõlema variandi kohta (täpsem teave valikuvõimaluste kohta on 
artiklis IV.3.1). 
 

2. PEATÜKK MENETLUS 

 KUTSE 

Euroopa Parlament kutsub konkursil osalejaid ideekavandi konkursi etapis osalema, saates neile 
samaaegselt konkursikutset sisaldava kirja.  
Kirjale lisatakse üks või mitu CD-ROMi, millele on salvestatud kõik kavandi ja konkursitoimiku 
koostamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik teave, sealhulgas ideekavandi konkursi etapi 
ajakava. 
 

 HOONETE KÜLASTUS 

Konkursil osalejad võivad võtta osa vabatahtlikust hoonete külastusest, mille toimumise kuupäev 
antakse teada konkursikutses. 
Euroopa Parlament korraldab kaks külastust, üks prantsuse ja teine inglise keeles.  
Konkursil osalejad võivad osaleda ainult ühel külastusel.  
Iga konkursil osaleja võib külastusele saata kõige rohkem viis esindajat.  
Konkursil osalejate kohalolekut kinnitab kohalolijate nimekiri, millele nende esindajad peavad enne 
külastuse algust alla kirjutama. 
Kummagi külastuse lõpus koostab Euroopa Parlament külastuse aruande, mis saadetakse samaaegselt 
e-posti teel kõigile osalejatele, kes külastusel kohal olid. 
Hoonete külastamisel osalemise kord on järgmine. 
Hiljemalt kaheksa tööpäeva enne konkursil osaleja valitud külastuse kuupäeva peab osaleja saatma 
Euroopa Parlamendile e-posti teel aadressil INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu järgmise teabe: 

 konkursil osaleja andmed; 

 konkursil osaleja e-posti aadress; 

 külastusel osalejate nimi, ametinimetus, ID-kaardi number ja sünniaeg (iga konkursil osaleja võib 
külastusele saata kõige rohkem viis esindajat). 

NB! Sissepääs Euroopa Parlamendi hoonetesse on rangelt reguleeritud ja selleks on tingimata vaja 
eelnevalt luba saada. 
Kui ettenähtud tähtajaks ei ole eespool nimetatud teavet edastatud, ei saa menetlust korraldavad 
teenistused teie esindajatele vajalikke sissepääsulube taotleda, mistõttu neid ei lastaks hoonesse 
sisse. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Kohtumispaik on Brüsselis, Euroopa Parlamendi Altiero SPINELLI hoone akrediteerimiskeskuse 
sissepääsu juures. 
Külastuse päeval: 
Hoolitsege selle eest, et teie esindajad on õigel ajal kohtumispaigas.  
Külastuse alguses antakse igale esindajale ajutine sissepääsukaart külastatavatesse Euroopa 
Parlamendi hoonetesse ja kõik esindajad peavad allkirjastama kohalolijate nimekirja, mis kinnitab 
nende kohalolekut. Seega takistab hilinemine sissepääsukaartide kätteandmist ja allkirjade kogumist, 
mistõttu võidakse teid hoonete külastamise võimalusest ilma jätta. 

Hoonete külastusega seotud sõidukulud kannavad konkursil osalejad ise ja Euroopa Parlament neid ei 
hüvita.  
 

 ANONÜÜMSUS 

Kõigil ideekavandi toimiku dokumentidel peab kas esilehel (teksti sisaldava dokumendi puhul) või 
kaanel (jooniste puhul) või muus konkursil osaleja valitud selgelt nähtavas kohas (muud liiki 
dokumentide puhul) olema tunnuskood, mida loetakse võrdväärseks nende dokumentide 
allkirjastamise ja parafeerimisega. 
Tunnuskood peab vastama järgmistele nõuetele: 

 see peab sisaldama täpselt kaheksa tähemärki: viis tähte ja kolm araabia numbrit vahemikus 
1–9 (k.a); 

 viiest tähest vähemalt kaks peavad olema suured tähed; 

 ükski täht ega number ei või esineda mitu korda; 

 kasutada ei või tühikuid, kirjavahemärke, rõhumärke ega sümboleid; 

 tähtede ja numbrite järjekorra määrab konkursil osaleja. 

Tunnuskood tuleb trükkida järgmises kirjatüübis: 

 font: Arial 

 kirja suurus: 12 

 teksti värv: must 

 teksti stiil: normal 

Lisaks ideekavandi hindamiseks vajalikele dokumentidele, mis tuleb tähistada eespool kirjeldatud viisil, 
esitavad konkursil osalejad ümbriku, millel ei ole peale tunnuskoodi ühtegi tähist, mis võimaldaks 
konkursil osaleja kindlaks teha. 
Ümbrik peab olema täiesti läbipaistmatu ja täielikult suletud mis tahes tehnilise vahendi abil, mille 
konkursil osaleja valib, et tagada selle rikkumatus. 
Kui ümbrik juhuslikult lahti tuleb, ei saa žüriid ega institutsiooni selle eest vastutavaks pidada. 
Seetõttu peavad konkursil osalejad ise valima ümbriku sulgemiseks sobiva meetodi.  
Ümbrikus ei või olla ühtegi muud dokumenti peale järgmiste: ideekavandi tunnuskoodi valimise 
deklaratsioon ja kohustuse võtmise akt, mis koostatakse konkursikutsele lisatud standardvormi alusel 
ning mis on nõuetekohaselt täidetud, kuupäevastatud ja konkursil osaleja seadusliku esindaja poolt 
allkirjastatud. 
Ükski teine ideekonkursi käigus esitatud dokument peale selle ümbriku, mis avatakse alles pärast seda, 
kui žürii on otsuse teinud, ei või mingil juhul võimaldada konkursil osalejat kindlaks teha. 
Seega ei või neil dokumentidel olla ühtegi logo, märki, sümbolit, märget ega üldisemalt mis tahes kujul 
tähist, mis võimaldaks konkursil osaleja kindlaks teha.  
Seda kontrollitakse ka digitaalsete andmekandjate ja failide puhul. 

Selliste dokumentide esitamine, mis ei vasta eespool nimetatud anonüümsuse sätetele, toob kaasa 
ideekavandi toimiku tagasilükkamise. 
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3. PEATÜKK IDEEKAVANDITE 
ERISTAMISE JA HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

 ERISTAMISE KRITEERIUMID  

Selleks et hoida Euroopa Parlamenti täielikult kursis töö tulemustega, et ta saaks teha lõpliku otsuse 
(vt allpool), eristab žürii ideekavandeid, milles nähakse ette hoone lammutamine ja uuesti ehitamine, 
ning kavandeid, milles nähakse ette hoone renoveerimine. Ideekavandeid eristatakse järgmiste 
kriteeriumide alusel: 

 renoveerimisprojektiks loetakse projekt, mille puhul säilib vähemalt 80% olemasoleva tarindi 
mahust; 

 lammutamise ja uuesti ehitamise projektiks loetakse projekt, mille puhul säilib vähem kui 80% 
olemasoleva tarindi mahust. 

 

 HINDAMISKRITEERIUMID 

Žürii hindab ideekavandeid järgmiste kriteeriumide alusel, võttes arvesse nende osakaalu  

A ÜMBRUSKONDA SULANDUMINE NING SEOTUS LINNA-, LOODUS- JA SOTSIAALKESKKONNAGA  15% 

 
  sümboolika  

 
  keskkonda sobitumine  

 
  avatus, kutsuvus  

B ARHITEKTUURILINE JA KESKKONNAALANE KONTSEPTSIOON  32% 

 
  hoone ja siseruumide sümboolika  

 
  hoone ja siseruumide arhitektuuriline kvaliteet  

 
  bioklimaatiline ja keskkonnaalane lähenemine  

 
  istungisaali kvaliteet  

 
  külastajakogemuse ainulaadsus  

C FUNKTSIONAALSE RUUMIKASUTUSE JA PAINDLIKKUSE EESMÄRKIDE TÄITMINE  30% 

 
  funktsionaalsus  

 
  funktsioonidevahelised suhted  

 
  liikumisvood  

 
  lühi- ja pikaajaline paindlikkus  

D TEHNILINE SIDUSUS  23% 

 
  keskkonnaeesmärgid  

 
  tarindit puudutavad eesmärgid  

 
  ligipääsetavuse eesmärgid  

 
  turvalisuse eesmärgid  
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4. PEATÜKK IDEEKAVANDI 
TOIMIKU KOOSTAMINE JA 

ESITAMINE 

 IDEEKAVANDI TOIMIKU 
KOOSTAMINE  

NB! Allpool esitatud nõuded kehtivad olenemata sellest, kas konkursil osaleja otsustab esitada ühe 
või kaks ideekavandit (vt IV osa 1. peatükki). 
 Kui konkursil osaleja otsustab esitada kaks ideekavandit, tuleb need esitada kahe eraldi toimikuna, 
järgides allpool esitatud nõudeid. 
 Artiklis IV.2.3 nimetatud tunnuskood on mõlema toimiku puhul ühine. 

 
A. Osa ideekavandi dokumentidest tuleb esitada paberil ja osa elektrooniliselt. 

 Paberil esitatakse 

o kontrollnimekiri (checklist); 

o pitseeritud ümbrik, mis vastab artikli IV.2.3 nõuetele ja mis sisaldab ka paberkandjal 
täielikult täidetud ja kuupäevastatud kohustuse võtmise akti, mille on allkirjastanud ja 
mille kõik leheküljed on parafeerinud konkursil osaleja seaduslik esindaja; 

o esitlustahvlid; 

o kõik muud dokumendid (kahes eksemplaris). 

 

 Elektrooniliselt esitatakse 

o muutmatus vormingus (pdf) esitlustahvlid;  

o kõik muud dokumendid omavormingus ja muutmatus elektroonilises vormingus (pdf). 

 
Ideekavandi dokumendid peavad olema terviklikud. 
Konkursil osalejate võrdsuse ja anonüümsuse nõuet arvestades ei ole Euroopa Parlamendi 
administratsioonil võimalik paluda konkursil osalejal puudulikku, loetamatut või vorminõudeid 
rikkuvat ideekavandi toimikut täiendada. 
Konkursikutsele lisatakse CD-ROM, mis sisaldab kokkupakitud (.zip) faili nimetusega „Ideekavand – 
elektroonilised dokumendid“ (Esquisse - Dossier electronique). 
See fail sisaldab kaustu ja alamkaustu, kuhu konkursil osalejad peavad nõutud dokumendid 
elektrooniliselt salvestama. 
 
B. Ideekavandi dokumendid 
Ideekavandi dokumendid on järgmised: 

 Kontrollnimekiri (checklist)  

Kontrollnimekiri koostatakse konkursikutset sisaldavale kirjale lisatud CD-ROMil esitatud näidise 
põhjal. 
See aitab konkursil osalejal veenduda, et ideekavandi toimik sisaldab kõiki vajalikke dokumente.  
Ühtlasi võimaldab see Euroopa Parlamendil veenduda, et konkursil osaleja on oma dokumentide 
terviklikkust kontrollinud. 

 Pitseeritud ja anonüümne ümbrik, mis sisaldab kohustuse võtmise akti. 

Selles sisaldub 
o ideekavandi tunnuskoodi valimise deklaratsioon; 
o autori kinnitus; 
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o kohustus täita abi osutamise ülesandeid, kui Euroopa Parlament otsustab talle selliseid 
ülesandeid anda. 

Kohustuse võtmise akt koostatakse konkursikutset sisaldavale kirjale lisatud CD-ROMil esitatud 
näidise põhjal. 
Kohustuse võtmise akti peab/peavad nõuetekohaselt täitma, kuupäevastama ja allkirjastama 
konkursil osalejat esindama volitatud isik(ud).  
Pitseeritud ümbrikul peab ainsa tähisena olema artiklis IV.2.3 määratletud tunnuskood. 
 

 Esitlustahvlid  

Osalejad peavad esitama kuus DIN A1 formaadis esitlustahvlit, millel ei ole teksti, vaid üksnes 
pildimaterjal, mis ei vaja selgitusi. 
Jaluses peab olema dokumendi nimetus, konkursil osaleja 8-kohaline tunnuskood ja esitlustahvli 
järjekorranumber.  
Esitlustahvlid esitatakse ka muutmatus elektroonilises vormingus (pdf). 
Esitlustahvleid peab olema võimalik vaadata üksteisest sõltumatult. 
Pildimaterjal ei või sisaldada teksti, kuid sellel võib olla arvandmeid.  
Lisaks tuleb esitada kaks A3-formaadis esitlustahvlit, millel on esitatud legendid ja mis koostatakse 
konkursikutses esitatud näidise põhjal.  
DIN-formaadis esitlustahvlid peavad olema 10 mm paksusest vahtpapist ja neid kasutatakse 
vertikaalselt. 
 

 Ideekavandi toimik, mis sisaldab järgmisi dokumente: 

o Dokument pealkirjaga „Dokument A: põhiaruanne“ 

Selles dokumendis antakse ülevaade projekti kvalitatiivsetest ja funktsionaalsetest omadustest 
ning põhjendatakse valitud lahendust urbanistika ja arhitektuuri seisukohalt. Lisaks 
tõendatakse, et projekt vastab Paul-Henri Spaaki hoone uuendamise programmi nõuetele. 
See on kirjeldav, selgitav ja põhjendav dokument, mis koostatakse A4-formaadis. Iga 
dokumendi puhul on kehtestatud ühepoolselt trükitud A4 lehekülgede maksimumarv17. See 
arv ei mõjuta lehekülgede arvu, mida konkursil osaleja võib oma esitluseks vajada ja mis võib 
olla väiksem, kuid määrab kindlaks maksimaalse lehekülgede arvu, mida žürii arvesse võtab, 
kuna piirmäära ületavaid lehekülgi žüriile ei edastata. 
Dokumentide puhul tuleb järgida järgmisi nõudeid. 
 Dokumentidel peab olema vasakul 1,5 cm ja paremal 1 cm laiune veeris, nende ülesehitus 

peab olema liigendatud ja dokumendid tuleb omavahel nõuetekohaselt ühendada. Kirja 
suurus peab olema vähemalt 12. Jaluses peab olema dokumendi nimetus (täht ja 
numbrid), konkursil osaleja 8-kohaline tunnuskood ja lehekülgede järjekorranumbrid. 
Omavorming on Word. 

 Tekstidokumendid tuleb esitada .doc-vormingus. Tabelid, loetelud ja arvutused tuleb 
esitada .xls-vormingus või sellega ühilduvas vormingus. 

 Pildimaterjal ei või sisaldada teksti, kuid võib sisaldada arvandmeid ja legende, mille 
omavorming on Word või Excel. 

 
Aruandes on järgmised peatükid: 
A1. Kokkuvõte 

 Projekti kokkuvõte (tekst ja pildimaterjal peab piirduma kolme ühepoolse A4 leheküljega). 

A2. Kirjeldus ümbruskonda sulandumise ning linna-, loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotuse kohta 

                                                           
17 Kaks ühepoolset A4-formaadis lehte võib asendada ühe A3-formaadis lehega.  
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 Selgitav teave ümbruskonda sulandumise kontseptsiooni ja seoste kohta, mis puudutavad 
eelkõige sümboolikat, funktsionaalsust ning avatust ja kutsuvust. Kuidas on kavandatud hoone 
seotud ja ühendatud linna-, loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga? Milline on hoone mõjuulatus? 
Kuidas on välislahenduses arvestatud ruumilise nägemisega? Mille poolest väljub projekt 
traditsioonilise linnaplaneerimise raamidest ja mis eeliseid see annab? (selle selgituse tekst ja 
pildimaterjal peab piirduma kaheksa ühepoolse A4 leheküljega). 

A3. Arhitektuurilise ja keskkonnaalase kontseptsiooni kirjeldus 
 A.3.1 Selgitav teave hoones ja siseruumides kasutatud sümboolika kohta (selle selgituse tekst 

ja pildimaterjal peab piirduma kahe ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.3.2 Arhitektuurse lahenduse üldine põhjendus, tuues esile hoone ja siseruumide 
arhitektuurilised omadused. Millised on arhitektuurse lahenduse põhijooned? (selle selgituse 
tekst ja pildimaterjal peab piirduma kaheksa ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.3.3 Hoone bioklimaatiliste välis- ja siselahenduste kirjeldus (selle selgituse tekst ja 
pildimaterjal peab piirduma kaheksa ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.3.4 Kavandatud istungisaali kirjeldus, mille alla kuulub istungisaali virtuaalne vaade (valge 
makett18 halli varjunditega), pikiläbilõige ja korruseplaanid. Viimati nimetatud dokumendid 
peavad olema nõutavas vormingus loetavad. Tekstis tuleb kontseptsiooni selgitada (selle 
selgituse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kuue ühepoolse A3 leheküljega). 

 A.3.5 Külastajakogemuse ainulaadsuse kirjeldus. Miks peaks möödakäija, turist, üliõpilane, 
Euroopa Parlamendi tegevusest huvitatud inimene või keegi muu tulema seda hoonet vaatama 
või külastama, sinna ehk ka hiljem tagasi pöörduma ja seda teistelegi soovitama? (selle 
selgituse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kuue ühepoolse A4 leheküljega). 

A4. Funktsionaalse ruumikasutuse eesmärkide täitmise kirjeldus 
 A.4.1 Ruumilahenduse funktsionaalsuse põhjendus, tuues esile kavandi põhijooned, mis on 

seotud funktsionaalse lähenemisega, ja kirjeldus selle kohta, kuidas lahendus vastab Paul-
Henri Spaaki hoone uuendamise programmi ja selle tulevaste kasutajate vajadustele (selle 
selgituse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kaheksa ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.4.2 Vooskeem, mis näitab, kuidas parlamendiliikmed, külastajad, kõrged külalised, 
ajakirjanikud ja muud logistikas osalejad hoones liiguvad; skeem tuleb esitada nii, et iga 
funktsioon on tähistatud eri värviga (vt 4. lisa). (need skeemid peaksid piirduma viie ühepoolse 
A3 leheküljega). 

 A.4.3 Hoone lühi- ja pikaajalise paindlikkuse kirjeldus. Kuidas saab ruume kohandada 
mitmesuguste tegevuste jaoks? Kuidas saab hoone aja jooksul areneda? Mis neid kohandusi 
hõlbustab? (selle selgituse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kuue ühepoolse A4 
leheküljega). 

 

A5. Tehnilise kontseptsiooni kirjeldus 
 A.5.1 Keskkonnakontseptsioon: keskkonnalahenduse kirjeldus; kuidas arhitektuur keskkonda 

sulandub, milline on kavandi praegune või edaspidine potentsiaal seoses eeskujuliku hoone 
harta eesmärkidega (1. lisa). (selle selgituse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kuue 
ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.5.2 Hoone tarindi jaoks kavandatud peamised tehnilised lahendused (selle selgituse tekst ja 
pildimaterjal peab piirduma kahe ühepoolse A4 leheküljega). 

 A.5.3 Universaaldisaini põhimõtted: kirjeldus selle kohta, kuidas ideekavandis on arvestatud 
piiratud liikumisvõimega inimeste liikumisvõimalustega nii hoonesse sissepääsemisel kui ka 

                                                           
18 Tuletame meelde, et ideekonkursi käigus ei määrata kindlaks viimistlusmaterjale. 
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hoones sees ringi liikudes (selle kirjelduse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kolme 
ühepoolse A4 leheküljega).  

 A.5.4 Kirjeldus selle kohta, kuidas ideekavandis on arvestatud turvakaalutlustega, lähtudes 
konkursikutses esitatud teabest (selle kirjelduse tekst ja pildimaterjal peab piirduma kolme 
ühepoolse A4 leheküljega). 

A6. Pindala ja suhtarvude tabel 
 A6.1 Konkursikutsele lisatud vormi järgi koostatud tabel, milles esitatakse ruumide pindala ja 

muud kvantitatiivsed andmed koos funktsioonikoodidega. 

 A6.2 Konkursikutsele lisatud vormi järgi koostatud tabel, milles esitatakse hoone välispiirde 
pindade pindala ja nende liik. 

 

 Dokument pealkirjaga „Dokument B: joonised ja muu pildimaterjal“ 

Dokumendi B alla kuuluvad dokumendid peavad vastama järgmistele nõuetele: 
 Dokument B sisaldab graafilisi dokumente, mis tuleb esitada algformaadis DIN A1 ja voltida 

korralikult A4-formaati. Dokumendid tuleb panna eraldi plastümbrikesse ja neile tuleb lisada 
vähendatud ja kokku voltimata koopia A3-formaadis.  

 Graafilised dokumendid ei või sisaldada teksti, kuid neil võib olla tähtnumbrilisi andmeid ja 
legende. Legend esitatakse A3-formaadis. Failivorming on Word või Excel; 

 Jooniste failivorming on .dwg ja joonised tuleb teha AUTOCADi või sellega ühilduva 
programmiga. Jooniste skaala: 1 ühik = 1 cm. 

 Jooniste koostamiseks kasutatud BIM-makett19 või maketid tuleb esitada vormingus, mis 
võimaldab maketti vaadata standardtarkvaraga.  

 

 

 

Skaala Minimaalne 
dokumentide 
arv 

Maksimaalne 
dokumentide 
arv 

DIN-
formaat 

1. Euroopa kvartali linnaplaneerimise 
kava ja hoone üldvaade koos 
juurdepääsu ja teedega, 
topograafilised vaated Rue du 
Luxembourg’i ja Rue Wiertzi suunalt 

1/1000 1 2 A0 

2. Vähemalt neli linnakeskkonna 
kaugvaadet, mis on konkursikutses 
ette nähtud 

 4 10 A4 

3. Arhitektuuriprojekti kõigi maapealsete 
ja maa-aluste korruste plaanid, mis on 
programmis esitatud nõuete kohaselt 
piiritletud, tähistatud ja ruumi liigi järgi 
värviliselt eristatud 

1/500   arhitekti 
otsustada 

4. Vähemalt kaks läbilõiget, kus on 
põrandapinnad ära näidatud 

1/500 2 6 arhitekti 
otsustada 

5. Hoone välisvaated ülaltvaates 1/500 4 6 arhitekti 
otsustada 

6. Vähemalt neli hoone lähiperspektiivi 
valge maketina, vaadatuna 

 4 8 A3 

                                                           
19 Täpsemalt maketi elemendid, mis puudutavad tarindit, piiret, funktsioone, kogumahtu ja eraldi mahte ning mille alusel on koostatud 
pindalatabelid ja  perspektiivjoonised, mille põhjal valmisid virtuaalvaated. 
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väljastpoolt ja olemasolevasse 
keskkonda sulandatult 

7. Vähemalt neli perspektiivvaadet valge 
maketina, sh hoone olulistest osadest, 
nagu istungisaal, siseõu ja hoone 
struktuuri seisukohalt olulised ruumid   

 4 8 A4 

8. Vooskeemid külastajate, 
parlamendiliikmete, kõrgete külaliste 
ja muude logistikas osalejate liikumise 
kohta  

 1 2 A0 

9. Universaaldisaini põhimõtteid selgitav 
diagramm (juurdepääsetavad alad 
tuleb värviliselt ära näidata) 

 1 2 A1 

10. Hoone perspektiivvaated valge 
maketina 

 3 10 A3 

 
 

 IDEEKAVANDI TOIMIKU 
ESITAMINE 

Ideekavandi toimik esitatakse paberkandjal kaaskirja vormis ja sellele lisatakse  

 pitseeritud ümbrik, mis sisaldab kohustuse võtmise akti; 
 

 kaust või mitu kausta, millel on silt „Kaust A / [tunnuskood]“ (classeur A / [code d’identification]) 
ja mis sisaldab järgmist: 

o kontrollnimekiri (checklist) 
o dokumendi A alla kuuluvad dokumendid 
o üks või mitu CD-ROMi, millele on kirjutatud märge „Dokument A [tunnuskood] – originaal“ 

(Document A - [code d’identification] - Original) ning mis sisaldavad dokumendi A alla 
kuuluvaid dokumente elektroonilisel kujul  

o üks või mitu CD-ROMi, millele on kirjutatud märge „Dokument A [tunnuskood] – koopia“ 
(Document A - [code d’identification] – Copie) ning mis sisaldavad dokumendi A alla 
kuuluvaid dokumente elektroonilisel kujul.  

Kui kasutatakse mitut kausta, tuleb need nummerdada (1–x) ja kõigil peab olema silt „Kaust A – 
[tunnuskood] – nr x“ (classeur A - [code d’identification] - n° x). 
Kasutatavad sildid peavad olema valged, 192 mm × 39 mm suurused ja need tuleb kinnitada 
kausta kaanele. 
Need tuleb trükkida fondis Arial, teksti stiil normal, kirja suurus 12, must värv. 
Kui kasutatakse mitut CD-ROMi, tuleb need nummerdada (1–x) ja igale CD-ROMile tuleb kirjutada 
„Dokument A – [tunnuskood] – originaal – plaat x“ (Document A - [code d’identification] - Original 
- Disque x ) või „Dokument A – [tunnuskood] – koopia – plaat x“ (Document A - [code 
d’identification] - Copie - Disque x). 
 

 Kaust või mitu kausta, millel on silt „Kaust B“ (classeur B) ja mis sisaldab järgmist: 
o dokumendi B alla kuuluvad dokumendid, millel on silt „Kaust B / [tunnuskood]“ (classeur 

B / [code d’identification]); 
o üks või mitu CD-ROMi, millele on kirjutatud „Dokument B [tunnuskood] – originaal“ 

(Document B – [code d’identification] – Original) ning mis sisaldavad dokumendi B alla 
kuuluvaid dokumente elektroonilisel kujul; 
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o üks või mitu CD-ROMi, millele on kirjutatud „Dokument B [tunnuskood] – koopia“ 
(Document B – [code d’identification] – Copie) ning mis sisaldavad dokumendi B alla 
kuuluvaid dokumente elektroonilisel kujul; 

Kui kasutatakse mitut kausta, tuleb need nummerdada (1–x) ja kõigil peab olema silt „Kaust B – 
[tunnuskood] – nr x“ (classeur B - [code d’identification] - n° x). 
Kasutatavad sildid peavad olema valged, 192 mm × 39 mm suurused ja need tuleb kinnitada 
kausta kaanele. 
Need tuleb trükkida fondis Arial, teksti stiil normal, kirja suurus 12, must värv. 
Kui kasutatakse mitut CD-ROMi, tuleb need nummerdada (1–x) ja igale CD-ROMile tuleb kirjutada 
märge „Dokument B – [tunnuskood] – originaal – plaat x“ (Document B - [code d’identification] - 
Original - Disque x ) või „Dokument B – [tunnuskood] – koopia – plaat x“ (Document B - [code 
d’identification] - Copie - Disque x ). 
 

 Kuus esitlustahvlit. 

 
 

5. PEATÜKK IDEEKAVANDI 
TOIMIKU ESITAMISE TÄHTAEG JA 

NÕUDED 

 IDEEKAVANDI TOIMIKU 
ESITAMISE TÄHTAEG 

Ideekavandi toimiku esitamise lõppkuupäev ja -kellaaeg (vt artiklit IV.5.2) on kindlaks määratud 
konkursikutset sisaldavas kirjas. Kõik ideekavandid, mis on saadetud või esitatud pärast seda 
kuupäeva ja kellaaega, lükatakse automaatselt tagasi. 
 
 

 IDEEKAVANDI TOIMIKU 
ESITAMISE NÕUDED 

Ideekavandi toimiku konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse säilitamiseks tuleb need saata kahekordses 
ümbrikus.  
Mõlemad ümbrikud peavad olema kinni kleebitud.  
Konkursil osalejatel palutakse kasutada konkursikutset sisaldava kirjaga kaasa pandud silte, mis tuleb 
välja trükkida ja ümbrikule kleepida, et hõlbustada ideekavandite toimiku edastamist Euroopa 
Parlamendi pädevale teenistusele. 
Sõltuvalt saadetise suurusest tuleb sõna „ümbrik“ all mõista ka pakki, ümbrist, karpi või muid 
pakendeid; pakendi mõõtmed peavad vastama võimalikult hästi selle sisule. 
Olenemata kasutatavast pakendist peaksid konkursil osalejad tingimata kontrollima ideekavandite 
toimiku edastamisel kasutatavate ümbrikute kvaliteeti, et vältida nende rebenemist, kuna sellisel juhul 
ei oleks enam tagatud sisu konfidentsiaalsus ega dokumentide terviklikkus. 
Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab oma allkirja. Saatja allkirjaks 
loetakse nii käsitsi kirjutatud allkirja kui ka ettevõtte templit. 
Ideekavandite toimikud, mille sisu konfidentsiaalsus ei säili kuni toimiku avamiseni, lükatakse tagasi. 
Välimisele ümbrikule peab olema märgitud konkursil osaleja valitud tunnuskood. 
 
Konkursil osalejatel on ideekavandi toimikute esitamiseks järgmised võimalused: 
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 toimiku võib saata kullerteenusega (arvesse võetakse kullerfirma kviitungil olevat kuupäeva) 
väljatrükitud siltidel märgitud aadressil 

 konkursil osaleja või tema esindaja võib tuua ideekavandi toimiku kohale ametliku 
kirjavahetuse üksusesse hiljemalt eespool nimetatud lõppkuupäevaks ja -kellaajaks. 
Ideekavandi toimiku esitamist kinnitab kviitung, mille kahele eksemplarile märgib kuupäeva ja 
kirjutab alla Euroopa Parlamendi ametliku kirjavahetuse üksuse ametnik. Arvesse võetakse 
kviitungile märgitud kuupäeva ja kellaaega. Ametliku kirjavahetuse üksus, kuhu ideekavandid 
tuleb viia, on avatud 

esmaspäevast neljapäevani kell 9.00–12.00 ja 14.00–17.00, 
reedel kell 9.00–12.00; 

suletud laupäeval, pühapäeval ja Euroopa Parlamendi puhkepäevadel. 
Euroopa Parlament ei taga mis tahes viisil esitatud ideekavandite vastuvõtmist väljaspool 
ametliku kirjavahetuse üksuse nimetatud tööaega. 
Euroopa Parlament ei vastuta selle eest, et ta ei ole teatanud konkursil osalejatele ametliku 
kirjavahetuse üksuse tööaegade muutumisest pärast konkursikutse dokumentide saatmist. 
Enne ideekavandite isiklikult kohale toimetamist peavad konkursil osalejad kontrollima 
teatatud kellaaegade kehtivust. 
 

6. PEATÜKK TULEMUSTE 
TEATAMINE 

Euroopa Parlament teavitab kõiki konkursil osalejaid samaaegselt ja eraldi e-posti teel sellest, milline 
otsus on nende ideekavandi kohta tehtud. 
Tulemuste teatamisel konkursil osalejatele, kes ei ole võitjaks osutunud, antakse teavet võimalike 
õiguskaitsevahendite kohta. 
Tulemuste teatamine konkursi võitjale ei tähenda, et institutsioon on võtnud tema suhtes kohustusi 
seoses tema projekti väljavalimisega elluviimiseks või talle edaspidi mingite ülesannete andmisega. 
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 V OSA MENETLUSE EDASINE KULG 

1. PEATÜKK JUHATUS TEEB OMA 
VALIKU 

Võiduprojekt ja parim projekt, milles nähti ette teine võimalik lahendus (renoveerimine või 
lammutamine / uuesti ehitamine), esitatakse Euroopa Parlamendi juhatusele. See on poliitiline organ, 
mis vastutab institutsiooni tööga seotud haldus-, korralduslike ja finantsküsimuste eest. 
Esitlus põhineb žürii aruandel esitatud projekti(de) omaduste, eeliste ja puuduste kohta. Esitlus 
hõlmab ka kahe väljavalitud projekti kulude sõltumatu hindamise järeldusi, mis koostakse koos 
konkursikutsega edastatud ühistel alustel. Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad selle 
hindamise tulemustega. 
Selle põhjal otsustab juhatus, millist projekti hakatakse edasi arendama. 
Kui see otsus on tehtud, avatakse kõikide ideekavandite tunnuskoodi sisaldavad ümbrikud, et teha 
kindlaks ideekavandite autorid. 
Artikli II.1.7 viimases lõigus osutatud uuendatud hoone piltide ja fotode reprodutseerimise ja 
avalikustamise õiguste üleandmine ja selles lõigus ette nähtud õigustest loobumine hüvitatakse pärast 
finantsmääruse lisa punkti 11.1 alapunkti b kohast menetlust konkursil osalejale, kes esitas 
elluviimiseks välja valitud projekti, 100 000 euro suuruse summa (ilma käibemaksuta) väljamaksmisega 
tema poolt esitatud lõpliku koguarve alusel. 
 

2. PEATÜKK ABI OSUTAMISE 
ÜLESANDED 

 ÜLDINE TEAVE 

Euroopa Parlament jätab endale õiguse, kuid ei võta siiski kohustust, algatada konkursi võitjaga 
läbirääkimistega hankemenetlus, mille eesmärk on sõlmida teenusleping kontseptsiooniga edasi 
tegelemiseks ja selle arendamiseks, määrates selleks projekteerimise ja ehitamisega (Design & Build) 
tegeleva ettevõtja. 
Kui Euroopa Parlament otsustab algatada eespool nimetatud menetluse, kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb Euroopa 
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid), täpsemalt selle I lisa punkti 11.1 alapunkti d. 
Ühtlasi jätab Euroopa Parlament endale võimaluse algatada läbirääkimistega hankemenetlus teise 
juhatusele esitatud projekti autoriga, kohaldades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid), täpsemalt selle I lisa punkti 11.1 alapunkti b. 
 

 ÜLESANDED 

Lepingu sõlmimise korral kirjeldatakse ülesandeid lepingu projektis ja tehnilistes tingimustes, mis 
edastatakse läbirääkimistega hankemenetluse alguses. 
Ülesanded hõlmavad järgmisi etappe (loetelu ei ole lõplik ega täielik): 

 abi osutamine võistleva dialoogi ettevalmistamisel ja läbiviimisel, 

 abi osutamine enne lubade kasutuselevõttu, 

 abi osutamine lubade kasutuselevõtu ajal, 

 abi osutamine muudatuste haldamiseks. 
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Kui leping sõlmitakse, kuulub ülesannete hulka tingimata Euroopa Parlamendile abi osutamine 
võistleva dialoogi ettevalmistamisel ja läbiviimisel; ülejäänud teenuste osutamine on vabatahtlik. 
 

 VÕISTLEV DIALOOG 

Ilma et see piiraks järgmise lõigu sätete kohaldamist, ei või Euroopa Parlamendi poolt elluviimiseks 
välja valitud projekti autor(id) mingil juhul osaleda võistlevas dialoogis, mille Euroopa Parlament võib 
pärast konkursi lõppu algatada, ega võtta eespool nimetatud võistleva dialoogi menetlustes 
osalejatega ise ühendust või nendega ühendusse astuda. 
Juhul kui Euroopa Parlamendi ja tema poolt elluviimiseks välja valitud projekti autori(te) vahel 
sõlmitakse leping, sätestatakse lepingus sellest üldreeglist tehtavad erandid ja määratakse kindlaks 
nende kohaldamise tingimused.  
 
 

3. PEATÜKK IDEEKAVANDITE 
AVALIK ESITLEMINE 

Pärast ideekavandi konkurssi või võitjaga peetavat läbirääkimistega hankemenetlust, juhul kui 
parlament otsustab sellise menetluse algatada, korraldab Euroopa Parlament kõigi konkursil osalejate 
vastuvõetavaks tunnistatud ideekavandite avaliku esitlemise.  
Avaliku esitluse avamisele kutsutakse kõik konkursil osalenud. 
Pärast ideekavandite esitlemise lõppu võivad võitjaks mitte osutunud konkursil osalejad oma 
ideekavandid 30 kalendripäeva jooksul kätte saada.  
Kättesaamise taotluse võib esitada e-posti teel aadressil INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

 VI OSA LISADE LOETELU 
 
 
1. lisa: Keskkonnahoidliku hoone harta  
2. lisa: Funktsioonide tabel 
3. lisa: Esialgne ajakava 
4. lisa:  Olemasoleva hoone asukoht, paiknemine ja vaated 
5. lisa: Tehnilised aspektid 
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