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I DALIS. PAGRINDINĖS KONKURSO GAIRĖS 
 

1 SKYRIUS. KONKURSO DALYKAS 
Europos Parlamentas, vadovaudamasis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių1 ir jo 1 priedo nuostatomis, nusprendė paskelbti šį išsamų architektūrinį konkursą dėl Paulio-
Henri SPAAKO pastato Briuselyje atnaujinimo. 
Europos Parlamentas 
Nuo 1979 m. Europos Parlamentas yra institucija, demokratiškai atstovaujanti visiems Europos 
Sąjungos piliečiams. 
Europos Parlamento nariai (jų yra 751), remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise renkami dvidešimt 
aštuoniose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vykdo teisėkūros ir biudžeto įgaliojimus, kuriuos jiems 
suteikė rinkėjai. 
Paulio-Henri SPAAKO pastate – pagrindiniame Europos Parlamento pastatų Briuselyje komplekso 
pastate – yra ne tik plenarinių posėdžių salė, kurioje vyksta plenariniai posėdžiai, bet ir patalpos, 
kuriose rengiami Parlamento komitetų posėdžiai, organizuojamos spaudos konferencijos ir priimami 
lankytojai. 
 

2 SKYRIUS. VIZIJA 
Europos Parlamentas – tai Europos demokratijos – naujausios žemyno istorijos pagrindo – simbolinė 
šerdis ir centras. Jo pastatai yra svarbūs ne tik šiai ES teisėkūros institucijai, bet ir piliečiams, nes juose 
įrengtos svarbios viešosios erdvės, kuriose jie gali tarpusavyje kalbėtis ir praktiškai patirti, kaip veikia 
Europos demokratija ir jos vertybės, taip pat dalyvaudami svarbiausiuose mūsų bendro demokratinio 
paveldo minėjimuose ir šventėse. Pastatai turi būti išsaugojami ir plėtojami kaip tvirtas mūsų 
naujausios istorijos simbolis. 

 
Įgyvendinant Europos Sąjungos projektą įvyko keli plėtros etapai ir šiuo metu ją sudaro 28 valstybės 
narės. Per tiesiogiai išrinktus narius Europos Parlamentas atstovauja daugiau kaip 500 mln. ES piliečių. 
Per šį istorinį procesą institucija išplėtė savo pastatus ir pritaikė savo patalpas, kad jose atsispindėtų 
vis didesnis jos, kaip vienos iš teisėkūros institucijos, vaidmuo, užtikrindama optimalias darbo sąlygas 
Europos Parlamento nariams. Įgijęs platesnius įgaliojimus Parlamentas turėjo sustiprinti ryšius su 
visuomene ir geriau juos informuoti apie Europos Sąjungos projektą. 
 

 Europos Parlamento narių parlamentas YRA piliečių parlamentas  

Jis yra atviras piliečiams, bendradarbiauja su jais ir suteikia jiems unikalių potyrių. Bendravimas 
su piliečiais kinta: iš pradžių buvę praeiviais, piliečiai tampa lankytojais, po to dalyviais, o vėliau 
teisės aktų leidėjais. Priimami įvairių šalių piliečiai, puoselėjantys savo vertybes, ir tai skatina 
juos dalyvauti Europos projekte.  

 Europos Parlamentas siekia turėti pavyzdinę bendrąją aplinkos strategiją  

Būsimasis pastatas bus integruotas ir įsilies į miesto, gamtos ir socialinę aplinką.  
Jis turi būti tvarus: jo tvarumas bus išreikštas eksploatacijos, priežiūros, lankstaus naudojimo ir 
pritaikomumo galimybėmis. Turi būti numatytas lankstumas erdvės, laiko ir techniniais 
aspektais. 

                                                           
1 Šiame dokumente taip pat vadinamo Finansiniu reglamentu. 
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Pastatas ir jo statybos procesas turi parodyti geriausius tvarumo ir darnumo srities pavyzdžius, 
vadovaujantis paprastumo ir sudėtingų technologijų pusiausvyros principu (konkrečiai 
bioklimatinio projektavimo ir žiedinės ekonomikos principais). 
Pastato atnaujinimo projekto tikslas – daryti teigiamą poveikį aplinkai. Europos Parlamentas 
savo siekius aplinkos srityje įtvirtino 1 priede pateikiamame aplinkos požiūriu pavyzdinio 
pastato reglamente. 
 

3 SKYRIUS. TIKSLAS 
Konkurso tikslas – atrinkti dvi koncepcijas (daugiau informacijos taip pat rasite V dalies 1 skyriuje), 
kurios bus teikiamos Europos Parlamento biurui, o šis pasirinks koncepciją, kurią vėliau išsamiai 
išplėtos projektavimo ir statybos subjektas, nepriklausomas nuo tos koncepcijos autoriaus. 
Pagrindinis konkurso tikslas yra pagal tą koncepciją nustatyti:  

 išorinių erdvių ir didžiųjų vidaus erdvių apimtį; 

 sąsajas, visų pirma, sąsajas su aplinka, sąsajas tarp vidinių erdvių ir išorės per pastato apvalkalą, 
sąsajas tarp patalpų funkcijų, įvairių naudotojų ir pastato; 

 išorinę ir vidinę aplinką panaudojant šiuos elementus; 

 potencialą plėtoti Europos Parlamento siekius pasitelkiant architektūrinį ir techninį 
projektavimą, kuris bus vykdomas atliekant projektavimo ir statybos darbus. 

Remiantis šiais pagrindais ir bus vertinami projektai. Vis dėlto, jei pateiktose koncepcijose bus 
nurodytos medžiagos, tekstūra ar spalvos, šie duomenys bus teikiami tik informacijai. Jei projekte, kuris 
turės būti plėtojamas, bus nurodyti tokie duomenys, jie bus perduoti projektavimo ir statybos 
subjektui, o šis įvertins, ar reikėtų atsižvelgti į šiuos duomenis įgyvendinant Europos Parlamento 
užsibrėžtų siekius ir tikslus. 
Europos Parlamentas bus koncepcijos laiduotojas projektavimo ir statybos subjektui. Kaip laiduotojas, 
jis gali kreiptis į pasirinktos koncepcijos autorių, kad jis padėtų projekto plėtojimo etapais. 
Vis dėlto Europos Parlamentas pasilieka teisę įgyvendinti projektą arba jo neįgyvendinti, pavesti 
užduoti teikti pagalbos paslaugas arba jos nepavesti. 
 
 

4 SKYRIUS. PAGRINDINIAI FAKTAI 
Paulio-Henri Spaako pastatas yra pastatų komplekso, kurio bendras plotas – apie 665 000 m² ir kurį 
sudaro 10 pastatų, dalis. Bendrasis dabartinio pastato grindų plotas yra apie 84 000 m² (2) ir pagal 
esamus urbanistinius reikalavimus jis gali būti padidintas. Pastate įrengta Europos Parlamento 
plenarinių posėdžių salė Briuselyje, kurioje posėdžiauja 751 narys iš visų Europos Sąjungos valstybių 
narių.  
Europos Parlamentas, kaip daugiakultūrė ir daugiakalbė asamblėja, kurioje laisvai kalbama ne mažiau 
kaip 24 kalbomis ir verčiama iš jų ir į jas, įkūnija Europos Sąjungos šūkį „Suvienijusi įvairovę“. 
Pastatas pastatytas dviejų savo forma ir paskirtimi skirtingų miesto zonų sankirtoje ir šalia svarbaus 
Briuselio parko – Leopoldo parko, kuriame įsikūrusios įvairios kultūros ir mokslo įstaigos. 
  
 
 

5 SKYRIUS. PATALPŲ FUNKCIJOS  
Būsimame pastate turi būti įrengta: 

 plenarinių posėdžių salė: joje turi tilpti visi Europos Parlamento nariai ir lankytojai; 

                                                           
2 Naudingas plotas – apie 39 000 m². 



Konkursas Nr.°06D40-2019-M052 
  5 

PHS pastato atnaujinimas  Konkurso taisyklės 

 Parlamento komitetų posėdžių ir trišalių dialogų salės3; 

 piliečių priėmimo, susitikimo su jais ir edukacinė erdvė; 

 oficialiems svečiams skirtos erdvės; 

 žiniasklaidai skirtos erdvės; 

 kultūrinei veiklai skirtos erdvės; 

 bendravimo erdvės; 

 techninės patalpos, skirtos visai Europos Parlamento veiklai. (Santrauka pateikiama 2 priede). 

Kad būtų pateikti kuo įvairesni projektai, bendroje programoje kai kurios patalpų funkcijos yra 
pasirenkamosios, o kitų patalpų atveju nurodoma minimali ir ideali talpa. Ši informacija pateikiama 
pirmiau minėtame priede. 
Patalpų funkcijos turi būti organizuotos taip, kad patalpomis naudotis būtų paprasta, taip pat turėtų 
būti užtikrintas natūralus matomumas naudojant kuo mažiau ženklų ir nustatyti aiškūs maršrutai 
pastato naudotojams, oficialiems svečiams, žiniasklaidos atstovams, lankytojams ir logistikai.  
Be to, lankytojams turi būti sudarytos sąlygos laikytis tokio maršruto, kuris jiems suteiktų unikalių 
potyrių. 
Galimybė pastatą naudoti lanksčiai turėtų sudaryti sąlygas trumpuoju laikotarpiu erdves naudoti 
įvairiai paskirčiai, o ilguoju laikotarpiu – lengvai pakeisti erdvių paskirtį. 
  
 

6 SKYRIUS. ATNAUJINIMAS 
Nors rajone, kuriame įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos, nemažai pastatų buvo nugriauta arba 
rekonstruota, vis dėl to pagal strategiją aplinkos klausimu, grindžiamą gyvavimo ciklo analize ir 
Briuselio (sostinės) regiono siekiu kurti žiedinę ekonomiką, reikėtų išanalizuoti galimybę siekiant tų 
pačių tikslų atlikti remonto, o ne rekonstravimo darbus.  
 
Bet kokiu atveju dėl bendros pastato būklės turi būti atliekamas kapitalinis remontas. 
Atnaujinimo sąvoka apima abi statybos rūšis4. 
 
 

  

                                                           
3 Trišaliai dialogai – Komisijos, Tarybos ir Parlamento atstovų taikinimo susitikimai. 

4 Taip pat žr. IV.3.1 straipsnį.  
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II DALIS. PROCEDŪRA 

1 SKYRIUS. BENDRA INFORMACIJA 

 G LA USTA S  P R OCEDŪR OS AP R A ŠA S  

Ši procedūra yra ribotas konkursas, kurį sudaro du etapai: 

 kandidatų atrankos etapas; 

 architektūrinių pasiūlymų konkurso etapas. 

Pirmuoju etapu Europos Parlamentui teikiamos paraiškos, o jis atrenka kandidatus pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius įvertinti jų ekonominius ir profesinius pajėgumus įgyvendinti konkurso dalyką. 
Pasibaigus šiam etapui atrinkti kandidatai (toliau vadinami konkurso dalyviais) kviečiami dalyvauti 
architektūrinių pasiūlymų konkurso etape, kuriame jie turi pateikti savo architektūrinius pasiūlymus. 
Šiuos architektūrinius pasiūlymus vertina vertinimo komisija, ji nustato jų eiliškumą ir išrenka 
laimėtoją. 
Daugiau informacijos apie tikslią kiekvieno etapo eigą pateikiama tolesnėse šių taisyklių nuostatose. 
 

 DALYVAVIMO SĄLYGOS  

Nedarant poveikio šių taisyklių II dalies 2 skyriaus nuostatų taikymui, šiame konkurse vienodomis 
sąlygomis gali dalyvauti visi fiziniai ar juridiniai asmenys ir viešieji subjektai: 

 iš bet kurios ES valstybės narės; 

 iš trečiosios šalies, su Europos Sąjunga sudariusios konkretų susitarimą dėl viešųjų pirkimų; 

 iš trečiosios šalies, ratifikavusios PPO daugiašalę sutartį dėl viešųjų pirkimų. 

Svarbus pranešimas kandidatams iš Jungtinės Karalystės 
 
Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems ekonominės veiklos vykdytojams leidžiama pateikti paraiškas 
dalyvauti šiame konkurse ir, jei jie bus atrinkti, pateikti architektūrinį pasiūlymą. 
 
Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos atveju Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems 
ekonominės veiklos vykdytojams nuo oficialaus išstojimo dienos būtų taikomos trečiojoje šalyje 
įsisteigusiems ekonominės veiklos vykdytojams taikytinos dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose ir 
konkursuose taisyklės, jei Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga šiuo metu vykstančiose derybose 
nesusitartų kitaip. 
 
Jei dalyvavimo teisė nebūtų numatyta teisės aktuose, priimtuose po derybų ir taikytinuose po 
išstojimo, Europos Parlamentas turėtų pašalinti iš šios procedūros Jungtinėje Karalystėje įsisteigusius 
dalyvius. Dalyvius pašalinti būtų galima bet kuriuo procedūros momentu iki konkurso laimėtojo 
paskyrimo dienos. 

 EKONOMINĖS VEIKLOS 
VYKDYTOJŲ GRUPĖS   

Šiame konkurse ekonominės veiklos vykdytojų grupėms dalyvauti leidžiama. 
Europos Parlamentas gali leisti konkurse dalyvauti įvairios teisinės formos grupėms, jei tokios teisinės 
formos užtikrina solidariąją grupės narių atsakomybę Europos Parlamentui. 
Jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, grupės teisinis atstovas privalo būti architektas. 
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Pagal 1939 m. vasario 20 d. Belgijos įstatymo 6 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „architekto profesija 
nesuderinama su viešųjų arba privačiųjų darbų rangovo profesija“, viešųjų arba privačiųjų darbų 
rangovai, priklausantys ekonominės veiklos vykdytojų grupei, dalyvavusiai šiame konkurse, negalės 
dalyvauti jokiose procedūrose dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių, susijusių su PHS pastato Briuselyje 
atnaujinimo projektu. 
 

 PRIZAI   

Kiekvienam konkurso dalyviui, kuris dalyvavo antrajame etape ir nebuvo išrinktas laimėtoju, bet buvo 
pateikęs tinkamos kokybės architektūrinį pasiūlymą, pripažintą atitinkančiu konkurso taisykles, bus 
įteiktas 50 000 EUR prizas be PVM, gavus galutinę sąskaitą faktūrą. 
Jei konkurso dalyvis pateikė architektūrinius pasiūlymus dėl abiejų statybos rūšių – remonto ir 
rekonstravimo (žr. IV dalies 1 skyrių) ir tie architektūriniai pasiūlymai buvo tinkamos kokybės ir 
pripažinti atitinkančiais konkurso taisykles, konkurso dalyviui bus įteiktas 75 000 EUR prizas be PVM, 
gavus galutinę sąskaitą faktūrą. 
Konkurso laimėtojas gaus 150 000 EUR prizą be PVM, pateikęs galutinę sąskaitą faktūrą. 
Pirmiau nurodyti prizai negali būti išmokami kartu. 
 

 DALYVAVIMO KONKURSE 
PASEKMĖS   

Dalyvavimas šiame konkurse reiškia, kad kandidatas sutinka su sąlygomis, nurodytomis šiuose 
dokumentuose: 

 skelbime apie konkursą; 

 šiose taisyklėse ir jo prieduose. 

Dalyvavimo šiame konkurse išlaidas dengia kandidatai ir jos negali būti kompensuojamos. 
 
Paraiškos tvarkymas apima asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, gyvenimo aprašymo) 
registravimą ir tvarkymą.  
Šie duomenys tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2018/1725 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (taip pat žr. II.1.9 straipsnį). 
 
Dalyvaudami konkurse kandidatai pripažįsta, kad tik jie būtų atsakingi skundų dėl veiklos, susijusios su 
konkursu, atveju. Konkurso dalyviai sutinka vykdyti pareigas, nustatytas 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių 129 straipsnyje. 

 KONFIDENCIALUMAS 

Konkurso dalyviai įsipareigoja niekam neatskleisti jokios informacijos (administracinės, biudžetinės, 
techninės, organizacinės, veiklos ir kt.) ir neperduoti jokių konkurso metu gautų dokumentų, o visa 
informacija ir dokumentai turi būti laikomi konfidencialiais. 
Nustačius, kad pažeista pirmiau minėta konfidencialumo taisyklė, gali būti iš karto bet kuriuo 
procedūros etapu atmesta šią taisyklę pažeidusio dalyvio paraiška. 
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 AUTORIŲ TEISĖS  

Konkurso dalyviai turi Europos Parlamentui patvirtinti: 
i) kūrėjų, kurie savo kūrybiniais sprendiniais prisidėjo prie pateiktų architektūrinių pasiūlymų, maketų, 
planų ir projektų rengimo, tapatybę; 
ii) kad šie kūrėjai, kuriuos konkurso dalyviai tinkamai informavo apie konkurso sąlygas, raštu teisėtai 
perdavė savo turtines autorių teises konkurso dalyviui ir, laikydamiesi šiose konkurso taisyklėse 
nustatytų ribų, atsisakė savo neturtinių teisių į tuos architektūrinius pasiūlymus ir projektus. 
 
Konkurso dalyvių teisinių atstovų pasirašytas garbės pareiškimas minėtu klausimu turi būti įtrauktas į 
įsipareigojimo aktą, kuris turi būti pateikiamas kartu su architektūriniu pasiūlymu. Šiuo patvirtinimu 
konkurso dalyvis prisiima atsakomybę, susijusią su kūrybinių bendradarbių turtinių teisių įgijimu ir jų 
ribotu neturtinių teisių atsisakymu. 
 
Šiame konkurse pateikti dokumentai, architektūriniai pasiūlymai, maketai, taip pat ir originaliu 
formatu, planai ir kitos laikmenos lieka Europos Parlamento nuosavybė. 
 
Konkurso dalyviai įsipareigoja šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis perduoti Europos Parlamentui 
visas šiame konkurse pateiktų architektūrinių pasiūlymų, maketų, planų ir kitų kūrinių naudojimo 
teises. Perduotomis teisėmis bus naudojamasi informavimo apie konkursą ir galimą projekto 
įgyvendinimą ir komunikacijos tikslais. Šios teisės perduodamos tik naudoti Europos Sąjungos 
teritorijoje, o atgaminimo ir informavimo internetu ar kitomis tarptautinėmis ryšio priemonėmis atveju 
– visame pasaulyje. Šios naudojimo teisės visų pirma apima: 

a. teises atgaminti ir skelbti bet kokiu Europos Parlamento pasirinktu formatu ir bet kokioje 
laikmenoje, įskaitant visų pirma popieriuje ir elektroninėje laikmenoje;  

b. teises platinti kūrinių egzempliorius; 
c. adaptavimo teises bet kokia forma, visų pirma Europos Parlamento komunikacijos tikslais arba 

PHS pastato remontui ar rekonstravimui atlikti; 
d. teises viešai skelbti visais būdais ir bet kokiomis ryšio priemonėmis, t. y. perduoti laidais ar 

bevielio ryšio priemonėmis, palydovinio ar kabelinio ryšio kanalais, internetu ir parodose. 
Konkurso dalyviams perdavus pirmiau apibrėžtas teises, jiems suteikiama galimybę dalyvauti 
antrajame konkurso etape ir sumokamas prizas, nurodytas šių konkurso taisyklių II.1.4 straipsnyje. 
Išmokėjęs prizą konkurso dalyviams Europos Parlamentas taip pat įgyja teisę pakartotinai naudoti šių 
konkurso dalyvių konkurse pasiūlytus dalinius sprendimus. Šio straipsnio ketvirtoje pastraipoje 
apibrėžtos Europos Parlamento naudojimo teisės nesuteikia teisės gauti jokių papildomų išmokų ar 
kompensacijų. 
 
Europos Parlamentas įsipareigoja visais atvejais, kai įmanoma, naudoti į projektus įtrauktas laikmenas 
ir kūrinius nurodydamas konkurso dalyvių ir kūrėjų vardus pagal visuotinai pripažintą praktiką. 
 
Be to, Europos Parlamentas įgyja teisę pirmą kartą skelbti konkurso dalyvių šiame konkurse pateiktus 
projektus ir pirmą kartą eksponuoti architektūrinius pasiūlymus, maketus, planus ir kitas laikmenas. 
Todėl autoriai atsisako teisės spręsti, kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis jų kūriniai bus pirmą kartą 
skelbiami. 
 
Išmokėjęs numatytus prizus konkurso dalyviams, pateikusiems taisykles atitinkantį architektūrinį 
pasiūlymą, Europos Parlamentas įgyja teisę įgyvendinti atrinktą projektą arba jo neįgyvendinti, jį 
adaptuoti ir papildyti, atsižvelgiant į tai, kas bus numatyta išsamaus projektavimo ir įgyvendinimo 
etapu. Pasirinkto projekto autorius perduoda savo teisę adaptuoti architektūrinius pasiūlymus ir kitus 
bendro projektavimo elementus ir sutinka atsisakyti naudotis teise į kūrinio neliečiamybę dėl 
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sprendimų, priimtų Paulio-Henrio Spaako pastato atnaujinimo projekto išsamaus projektavimo ir 
galutinio įgyvendinimo etapu. 
 
Dalyvaudami konkurse konkurso dalyviai, jei jų projektas būtų pasirinktas įgyvendinti, leidžia atgaminti 
bet kokioje laikmenoje ir viešai skelbti bet kokiu būdu ir bet kokia forma atnaujinto PHS pastato vaizdą 
ir jo architektūrinį pasiūlymą, kuris buvo visas ar iš dalies panaudotas galutinio projekto įgyvendinimo 
etapu, ir atsisako naudotis jiems priklausančiomis autorių teisėmis, kad pareikštų prieštaravimą. Šis 
leidimas suteikiamas Europos Parlamentui, kitoms ES institucijoms ir Belgijos federalinėms, 
regioninėms ir vietos valdžios institucijoms. Europos Parlamentas sumoka už šioje pastraipoje 
nurodytų teisių perdavimą ir numatytą dalinį atsisakymą naudotis teisėmis 100 000 EUR sumą be PVM, 
gavęs galutinę sąskaitą faktūrą. Europos Parlamentas įsipareigoja visais atvejais, kai tik įmanoma, 
nurodyti konkurso dalyvių ir kūrėjų vardus pagal visuotinai priimtą praktiką. 
 
  

 REKLAMA 

Draudžiamos bet kokios nuorodos į šį konkursą, visų pirma komercinėje reklamoje, profesinėse 
rekomendacijose arba kandidatų publikacijose, jei nėra iš anksto gautas rašytinis Europos Parlamento 
leidimas. 
 

 ASMENS DUOMENYS 

Paraiškos tvarkymas apima asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, gyvenimo aprašymo) 
registravimą ir tvarkymą.  
Europos Parlamentas, kaip šio konkurso rengėjas, užtikrina, kad kandidatų asmens duomenys būtų 
tvarkomi visiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų 
judėjimo, ypač garantuojant šių duomenų konfidencialumą ir saugumą. 
Asmens duomenis tvarko tik Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato Nekilnojamojo turto 
projektų direktorato (D direktorato) paskirti darbuotojai ir tik konkurso tikslais.  
Paprašę kandidatai gali gauti savo asmens duomenis, kad galėtų juos pataisyti arba papildyti.  
Jei kandidatams kiltų klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, jie gali kreiptis į Nekilnojamojo 
turto projektų direktoratą (D direktoratą).  
Vis dėlto, kadangi duomenis teikia patys kandidatai, vertinant paraiškas neatsižvelgiama į jokius 
pataisymus, kurių buvo paprašyta pasibaigus galutiniam paraiškų pateikimo terminui.  
Visi kandidatai turi teisę dėl savo asmens duomenų tvarkymo bet kada kreiptis į Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūną. 
 

 KALBŲ VARTOJIMAS  

Kalbų vartojimas vykstant konkursui 
Dalyvių dėmesys atkreipiamas į šiuos aspektus: 

 konkurso taisyklės parengtos visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, tačiau, jei iškils 
abejonių dėl vertimo, autentišku bus laikomas tik tekstas prancūzų kalba; 

 nereikia pateikti oficialių patvirtinamųjų dokumentų, t. y. nacionalinių institucijų, nacionalinių 
profesinių organizacijų ar joms prilyginamų įstaigų išduotų dokumentų, dėl draudimo dalyvauti 
konkurse ir atrankos kriterijų, vertimo, jei šie dokumentai parengti viena iš oficialiųjų Europos 
Sąjungos kalbų; 
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 standartinės formos, kurias reikia užpildyti rengiant paraiškos dokumentus, yra parengtos tik 
prancūzų ir anglų kalbomis; 

 paraiškos vertinamos remiantis kandidatų pateiktais dokumentais prancūzų arba anglų kalba arba 
prireikus tų dokumentų vertimais į anglų arba prancūzų kalbą, kuriuos atlieka Europos Parlamento 
Vertimo raštu generalinis direktoratas. 

Kandidatai, kurie teikia dokumentus kita nei prancūzų arba anglų kalba, sutinka su tuo, kad jų 
paraiška būtų vertinama remiantis pirmiau minėtais vertimais, ir patvirtina, kad neginčys, jų 
nuomone, neteisingo vertimo raštu ar žodžiu; 

 architektūrinių pasiūlymų konkurso dokumentai yra parengti tik prancūzų ir anglų kalbomis; 

 konkurso dalyviai privalo dokumentus architektūrinių pasiūlymų konkurso etapu pateikti tik 
prancūzų arba anglų kalba; 

 Briuselio regiono teisės aktai yra parengti tik prancūzų ir nyderlandų kalbomis. 

Dėl pirmiau minėtų aspektų būtina, kad keli komandos, kuriai, jei kandidatas bus atrinktas, bus 
pavesta parengti architektūrinį pasiūlymą, nariai labai gerai mokėtų prancūzų ir (arba) anglų kalbą.  
 
 
Kalbų vartojimas, jei po konkurso sudaroma sutartis 
Jei Europos Parlamentas nuspręstų sudaryti sutartį su pasirinkto projekto autoriumi, šių sutarčių 
vykdymo darbo kalbos būtų prancūzų ir anglų.  
  

 PRELIMINARUS KONKURSO 
TVARKARAŠTIS  

Preliminarus tvarkaraštis pateikiamas 3 priede. 
 

 KONKURSO DOKUMENTAI  

Dokumentus, pagal kuriuos kandidatai galės pateikti paraiškas dalyvauti pirmajame konkurso etape, 
visų pirma standartines formas, galima laisvai ir nemokamai atsisiųsti iš interneto svetainės 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Šie dokumentai pateikiami redaguojamu formatu ir neredaguojamu formatu. 
Dokumentai, kuriuos galima redaguoti, pateikiami tik tam, kad būtų lengviau parengti paraišką. 
Šiuose dokumentuose kandidatai turi pildyti tik reikiamas vietas, tačiau jokiu būdu nekeisti esamo 
teksto. 
Jei redaguojami ir neredaguojami dokumentai skiriasi, autentiškais laikomi neredaguojami 
dokumentai. 
Dokumentus, kurie leis po pirmojo etapo atrinktiems kandidatams pateikti projektą, Europos 
Parlamentas reikiamu laiku jiems pateikia tiesiogiai. 
 

 IŠLAIDOS  

Dalyvavimo šiame konkurse išlaidas dengia kandidatai ir jos negali būti kompensuojamos. 
 

2 SKYRIUS. BENDRAVIMAS PROCEDŪROS 
METU  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Visos procedūros metu Europos Parlamento ir kandidatų arba kandidatų ir vertinimo komisijos 
kontaktai yra griežtai draudžiami, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Priešingu atveju jie pašalinami iš 
procedūros. 
 

 ATRANKOS ETAPU  

A. Kontaktai kandidatų iniciatyva 
Kandidatai, kurie nori gauti papildomos informacijos apie pačią procedūrą arba konkurso dokumentus, 
privalo pateikti klausimus raštu iki 2019 m. gruodžio 11 d. šiuo adresu: 

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

Šios procedūros numeris: KONKURSAS NR. 06D40/2019/M052 
Europos Parlamentas neatsako į žodinius klausimus, į prašymus, pateiktus pasibaigus galutiniam 
terminui, arba į netinkamai parengtus ar adresuotus prašymus. 
Visi gauti klausimai ir atsakymai į juos bus pateikiami interneto svetainėje 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, kuri prieinama visiems kandidatams, ne 
vėliau kaip 2019 m. gruodžio 17 d. 
 
B. Kontaktai Europos Parlamento iniciatyva 
Kai atitinkamos tarnybos konkurso dokumentuose pastebi klaidą, netikslumus, praleistus duomenis ar 
bet kokius kitus faktinius trūkumus, Europos Parlamentas gali savo iniciatyva apie tai informuoti 
konkurso dalyvius šioje interneto svetainėje: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Todėl atrankos etapu kandidatai kviečiami nuolat lankytis šioje svetainėje. 
 

 ARCHITEKTŪRINIŲ 
PASIŪLYMŲ KONKURSO 

ETAPU 

A. Kontaktai konkurso dalyvių iniciatyva 
Europos Parlamentas, gavęs raštiškus konkurso dalyvių prašymus, gali pateikti papildomos 
informacijos tik siekdamas paaiškinti konkurso pobūdį, kvietimo dalyvauti konkurse sąlygas ir kitus su 
architektūrinių pasiūlymų konkurso etapu susijusius dokumentus. 
Prašymai turi būti siunčiami e. paštu tik šiuo adresu: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu. 
Prašyme turi būti nurodyta „CONCOURS N° 06D40/2019/M052“. 
Apie galutinį klausimų pateikimo terminą konkurso dalyviams pranešama kvietime dalyvauti konkurse. 
Neatsakoma į prašymus, pateiktus pasibaigus galutiniam terminui, arba prašymus su neteisinga 
nuoroda ar netinkamai adresuotus prašymus. 
Klausimai ir atsakymai pateikiami viename dokumente, o jis išsiunčiamas visiems konkurso dalyviams 
ne vėliau kaip tą dieną, kuri nurodoma e. paštu kartu su kvietimu dalyvauti konkurse. 
 
B. Kontaktai Europos Parlamento iniciatyva 
Kai atitinkamos tarnybos kvietime dalyvauti konkurse, konkurso taisyklėse ar bet kuriame kitame 
dokumente, reikalingame architektūriniam pasiūlymui pateikti, pastebi klaidą, netikslumus, praleistus 
duomenis ar bet kokius kitus faktinius trūkumus, Europos Parlamentas gali savo iniciatyva apie tai 
informuoti konkurso dalyvius tą pačią dieną ir visiškai vienodomis sąlygomis. Ši informacija siunčiama 
tik elektroniniu paštu. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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C. Kontaktai per neprivalomą apsilankymą vietoje 
Neprivalomo apsilankymo vietoje metu konkurso dalyviams leidžiama užduoti tik bendro pobūdžio 
klausimus, nesusijusius su konkurso procedūriniais ir (arba) techniniais aspektais. 
Jei po neprivalomo apsilankymo vietoje konkurso dalyviai nori pateikti konkretesnių klausimų, jie tai 
gali padaryti laikydamiesi A dalies nuostatų.  
 
D. Kontaktai su vertinimo komisija 
Bet kokie konkurso dalyvių ir vertinimo komisijos narių kontaktai, įskaitant ir prašymus paaiškinti 
konkurso pobūdį, šių taisyklių nuostatas, kvietimo dalyvauti konkurse sąlygas arba bet kurį kitą šio 
konkurso dokumentą, yra draudžiami.  
 
E. Konkurso dalyvių tarpusavio kontaktai 
Konkurso metu bet kokie konkurso dalyvių tarpusavio kontaktai, išskyrus tada, kai jie neprivalomai 
lankysis vietoje, yra draudžiami. 
 

3 SKYRIUS. VERTINIMO KOMISIJA 

 VERTINIMO KOMISIJOS 
SUDĖTIS  

Vertinimo komisiją sudaro 11 tikrųjų narių: 

 du Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai; 

 du Briuselio (sostinės) regiono atstovai; 

 vienas Europos Parlamento administracijos architektas; 

 keturi architektai, dirbantys ne Europos Parlamente; 

 vienas urbanistas, dirbantis ne Europos Parlamente; 

 vienas aplinkos apsaugos ekspertas; 

ir pakaitiniai nariai. 

 PRELIMINARUS 
ARCHITEKTŪRINIŲ 

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

Prieš pateikiant projektus vertinimo komisijai, juos patikrina vertinimo komisijos sekretoriatas ir 
pateikia ataskaitą, kurioje įvertina, ar jie atitinka konkurso taisykles, pagrindinius duomenis bei 
programą ir bet kuriuos kitus konkurso dalyviams pateiktus dokumentus: 

 administraciniu aspektu: ar projektai pateikti laikantis terminų, ar reikalaujami pateikti 
dokumentai yra išsamūs ir ar projektai pateikti anonimiškai; 

 projekto techninių reikalavimų, aprašytų šiose konkurso taisyklėse ir jų prieduose, aspektu.  

Be to, vertinimo komisijos sekretoriato ataskaitoje nurodomos brėžinio, registracijos ar skaičiavimo 
klaidos, kurios gali turėti įtakos konkurso dalyvių pateikiamiems dokumentams. 
Vertinimo komisijos sekretoriatas architektūrinius pasiūlymus vertina konfidencialiai. Preliminaraus 
vertinimo ataskaitoje nenurodomi konkurso dalyvių vardai ir pavardė (pavadinimai), joje 
architektūriniai pasiūlymai pažymimi tik IV.2.3 nurodytu identifikavimo kodu. 
Preliminaraus vertinimo ataskaita pateikiama vertinimo komisijai iki jai pavesto vertinimo darbų 
pradžios. 
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 VERTINIMO KOMISIJOS 
DARBO EIGA 

Vertinimo komisija susipažįsta su preliminaraus vertinimo ataskaita, nustato, ar architektūriniai 
pasiūlymai atitinka konkurso taisyklių nuostatas, ir parengia kiekvieno architektūrinio pasiūlymo 
atitikties ataskaitą. 
Vertinimo komisija architektūrinius pasiūlymus vertina, remdamasi konkurso dalyvio pateiktais 
dokumentais, išskyrus voką, kuriame nurodomas architektūrinio pasiūlymo identifikavimo kodas. 
Vertinimo komisija neleidžia procedūroje dalyvauti projektams, kurių autoriai nesilaikė konkurso 
taisyklėse nustatytų pagrindinių sąlygų, programos ir kitų konkurso aspektų. Ji taip pat atmeta 
projektus, kurie akivaizdžiai yra plagiatas, arba nepakankamai išpildytus projektus. Tokiu atveju šių 
projektų autoriai negauna jokio atlygio. 
Vertinimo komisijos darbe kvorumas yra, kai dalyvauja septyni nariai, iš kurių ne mažiau kaip trečdalis 
turi būti architektai. 
Vertinimo komisija suskirsto architektūrinius pasiūlymus dėl pastato remonto ir architektūrinius 
pasiūlymus dėl griovimo / rekonstravimo pagal IV.3.1 straipsnio nuostatose įtvirtintus kriterijus. 
Vertinimo komisija architektūrinius pasiūlymus vertina vadovaudamasi IV.3.2 straipsnio nuostatose 
įtvirtintais kriterijais.  
Vertinimo komisija nustato architektūrinių pasiūlymų eiliškumą ir išrenka laimėjusį projektą.  
Vertinimo komisija priima galutinį sprendimą dėl architektūrinių pasiūlymų, pažymėtų tik IV.2.3 
straipsnyje nurodytu identifikavimo kodu, eiliškumo. Kai šis galutinis sprendimas priimamas ir 
pasirašomas vertinimo komisijos, Europos Parlamentas sprendimą oficialiai užregistruoja. 
Vertinimo komisija rengia ataskaitą, kurioje: 

 pateikiamas atitinkamu kodu identifikuotų konkurso dalyvių, išdėstytų eilės tvarka pagal 
jų pranašumus nurodant pasirinktą statybos rūšį, sąrašas; 

 nurodomi laimėjusio konkurso dalyvio ir geriausio projekto, kuriame pasirinkta kita 
statybos rūšis, privalumai ir trūkumai; 

Atlikus šį darbą gali būti atplėšiami visi vokai su architektūrinių pasiūlymų identifikavimo kodais, kad 
būtų galima nustatyti kiekvieno architektūrinio pasiūlymo autorių. 
Vertinimo komisijos sprendimai yra privalomi perkančiajai institucijai. Jų apskųsti negalima. 
Jei konkurso dalyvis nepateikia įsipareigojimo akto, jei įsipareigojimo aktas nėra pasirašytas arba yra 
pateiktas su išlygomis, Europos Parlamentas, atlikęs analizę ir pasikonsultavęs su atitinkamais 
asmenimis, pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse šiam konkurso dalyviui; tai neturi poveikio prieš 
tai išdėstytoms nuostatoms. Jei tai padaro laimėjęs konkurso dalyvis, Europos Parlamentas pasilieka 
teisę vietoj jo paskirti konkurso dalyvį, kuriam buvo leista dalyvauti konkurse ir kurį vertinimo komisija 
geriausiai įvertino. 
 

III DALIS. ATRANKOS ETAPAS 

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 ATRANKOS TIKSLAI  

Atrankos etapo tikslas – atrinkti kandidatus, kurie architektūrinių pasiūlymų konkurso etapu bus 
kviečiam teikti architektūrinius pasiūlymus. 
Šiuo etapu Europos Parlamentas užtikrina, kad, pirma, būtų atrinkti kandidatai, kurie turi teisę 
dalyvauti šiame konkurse pagal taikytinus teisės aktus ir atsižvelgiant į konkurso dalyką, antra, kad 
atrinkti kandidatai nebūtų patekę nė į vieną iš Finansinio reglamento išvardytų padėčių, dėl kurių 
draudžiama dalyvauti konkurse (žr. toliau), ir, trečia, kad jie turėtų pakankamai ekonominių ir 
profesinių pajėgumų dalyvauti konkurse. 
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Atrenkama ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 25 kandidatai, kurie dalyvaus antrame konkurso etape, 
jei yra pateikta pakankamai paraiškų. 
 

 ĮSPĖJIMAS  

Paraiškos nagrinėjamos remiantis paraiškos dokumentais.  
Kandidatų prašoma užpildyti reikiamas formas ir pateikti informaciją tam tikru konkrečiu formatu.  
Kartu su paraiška turi būti pateikiami atitinkami patvirtinamieji dokumentai.  
Kitų dokumentų gali prašyti Europos Parlamentas procedūros metu. 
Jei kandidatai nepateikia reikalaujamų patvirtinamųjų dokumentų kartu su paraiška, jei jie nepateikia 
patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos per nustatytą terminą prašo pateikti Europos Parlamentas, arba 
jei pateikti patvirtinamieji dokumentai neatitinka kandidatų padarytų pareiškimų, jų paraiška gali būti 
atmesta. 
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad atitinkamus dokumentus ir (arba) įrodymus reikia pateikti kartu 
su paraiška, priešingu atveju paraiška bus automatiškai atmesta. 
Šie dokumentai ir (arba) įrodymai išsamiau aprašyti toliau. 
 

2 SKYRIUS. DRAUDIMO DALYVAUTI 
KONKURSE IR ATRANKOS KRITERIJAI 

 DRAUDIMO DALYVAUTI 
KONKURSE KRITERIJAI  

Šiai procedūrai taikomas 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (toliau – 
Finansinis reglamentas). 
Bet kuris dalyvis, kuris yra patekęs į vieną iš Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsniuose numatytų 
situacijų, gali būti pašalintas iš konkurso arba negalės būti išrinktas konkurso laimėtoju. 
Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsnius galima rasti 2018 m. liepos 30 d. Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje L 193. Toliau pateikiamos tik kai kurios jų ištraukos. 
 
Finansinio reglamento 136 straipsnis 
1) Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas uždraudžia 135 straipsnio 2 dalyje5 nurodytam 

asmeniui arba subjektui dalyvauti šiuo reglamentu reglamentuojamose skyrimo procedūrose arba 
jį atrinkti Sąjungos lėšoms vykdyti, jei tas asmuo ar subjektas yra vienoje ar daugiau iš toliau 
nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje:  

a) asmuo arba subjektas yra bankrutavęs, jam taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, 
jei jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, jei jis yra sudaręs susitarimą su 
kreditoriais, jei jo verslo veikla yra sustabdyta arba jei jis yra analogiškoje situacijoje, 
susidariusioje dėl panašios Sąjungos ar nacionalinėje teisėje numatytos procedūros;  

b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad asmuo 
arba subjektas nevykdo pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal taikytiną teisę;  

c) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo arba subjektas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant 
taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kuriai asmuo arba subjektas 

                                                           
5 Finansinio reglamento. 
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atstovauja, etikos standartus, arba padaryto bet kokiais neteisėtais veiksmais, kurie daro 
poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį 
aplaidumą, įskaitant visų pirma bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:  

i) sukčiavimą arba aplaidumą pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama siekiant 
patikrinti, ar yra priežasčių uždrausti dalyvauti procedūroje, arba ar laikomasi tinkamumo 
ar atrankos kriterijų, arba kai jos reikalaujama vykdant teisinį įsipareigojimą;  

ii) susitarimo su kitais asmenimis arba subjektais sudarymą siekiant iškraipyti konkurenciją;  

iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą; 

iv) bandymą daryti įtaką atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno sprendimų priėmimui 
vykstant skyrimo procedūrai;  

v) bandymą gauti konfidencialios informacijos, kuri skyrimo procedūros metu jam suteiktų 
nepagrįstą pranašumą;  

d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad asmuo arba subjektas yra kaltas dėl bet kurios 
iš šių veikų:  

i) sukčiavimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/13716 3 straipsnio ir 
1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos7 1 straipsnio prasme;  

ii) korupcijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1371 4 straipsnio 2 dalyje ar aktyvios 
korupcijos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, 
susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais8 
3 straipsnio prasme, arba veiklos, nurodytos Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR9 
2 straipsnio 1 dalyje, ar korupcijos, kaip apibrėžta kituose taikytinuose teisės aktuose;  

iii) veiklos, susijusios su nusikalstama organizacija, kaip nurodyta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/841/TVR10 2 straipsnyje; 

iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2015/84911 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių prasme;  

v) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta 
atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR12 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl 
nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba 
kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;  

vi) vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES13 2 straipsnyje;  

e) asmuo arba subjektas, vykdydamas iš biudžeto finansuojamą teisinį įsipareigojimą, savo 
pagrindines pareigas atliko su reikšmingais trūkumais, dėl kurių:  

                                                           
6 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu 
sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).  

7 OL C 316, 1995 11 27, p. 48. 

8 OL C 195, 1997 6 25, p. 1. 

9 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). 

10 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42). 

11 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 
finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73). 

12 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). 

13 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1). 
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i) teisinis įsipareigojimas buvo nutrauktas anksčiau laiko;  

ii) buvo pareikalauta atlyginti nuostolius arba taikytos kitos sutartyje numatytos sankcijos; ar  

iii) jie buvo nustatyti leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF arba Audito Rūmams atlikus 
patikrinimus ir auditą arba tyrimus;  

f) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo arba subjektas padarė pažeidimą Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/9514 
1 straipsnio 2 dalies prasme;  

g) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo arba subjektas įsteigė kitai jurisdikcijai priklausantį subjektą, ketindamas išvengti 
mokestinių, socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų pagal jo registruotos buveinės, 
centrinės administracijos ar pagrindinės verslo vietos jurisdikciją;  

h) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
subjektas buvo įsteigtas turint g punkte nurodytą ketinimą. 

 
2) Finansinio reglamento 141 straipsnis 

Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas iš konkrečios skyrimo procedūros pašalina dalyvį, kuris:  
a) yra patekęs į vieną iš situacijų, nustatytų remiantis 136 straipsniu, dėl kurių draudžiama dalyvauti 

procedūroje;  
b) klaidingai pateikė informaciją, kuri reikalinga kaip viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos 

informacijos nepateikė;  
c) yra anksčiau dalyvavęs rengiant dokumentus, naudojamus vykdant skyrimo procedūrą, jeigu taip 

pažeidžiamas vienodo požiūrio taikymo principas, įskaitant konkurencijos iškraipymą, kurio 
neįmanoma ištaisyti kitomis priemonėmis.  

Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas pateikia kitiems skyrimo procedūros dalyviams atitinkamą 
informaciją, kuria buvo pasikeista tam dalyviui dalyvaujant pasirengime skyrimo procedūrai, kaip 
nurodyta pirmos pastraipos c punkte, arba kuri buvo gauta dėl tokio jo dalyvavimo.  
Prieš tokį pašalinimą dalyviui suteikiama galimybė įrodyti, kad jo dalyvavimu rengiant skyrimo 
procedūrą nepažeidžiamas vienodo požiūrio taikymo principas. 
3) Išskyrus atvejus, kai pašalinimas pagal šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą 

grindžiamas sprendimu uždrausti dalyvauti procedūroje, kuris priimtas dalyvio atžvilgiu 
išnagrinėjus jo pastabas, taikoma Finansinio reglamento 133 straipsnio 1 dalis. 

 

 ATRANKOS KRITERIJAI  

Visos paraiškos, pateiktos kandidatų, kurie nėra patekę nė į vieną iš šio dokumento III.2.1 straipsnyje 
nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, vertinamos pagal toliau nurodytus 
atrankos kriterijus. 
Jei Europos Parlamentui pateikiama mažiau nei 25 paraiškos, taikomi tik šie atrankos kriterijai: 

 kriterijai, susiję su reguliavimo pajėgumais; 

 kriterijai, susiję ekonominiais ir finansiniais pajėgumais; 

 kriterijai netaikant lyginamojo svorio, susiję su techniniais ir profesiniais pajėgumais. 
Jei Europos Parlamentui pateikiama daugiau nei 25 paraiškos ir po paraiškų įvertinimo pagal atrankos 
kriterijus taikant lyginamąjį svorį, susijusius su techniniais ir profesiniais pajėgumais, kelios paraiškos 
surenka vienodą balų skaičių, traukiami burtai. 

                                                           
14 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 
1995 12 23, p. 1). 
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Tik pasibaigus atrankos etapui atrinkti kandidatai kviečiami pateikti vieną arba du architektūrinius 
pasiūlymus. 
 
Kriterijai, susiję su reguliavimo pajėgumais 
Kandidatai privalo atitikti šias sąlygas: 
turi būti įregistruoti atitinkamame profesinės arba komercinės veiklos vykdytojų registre. 
Ekonominės veiklos vykdytojų grupių atveju patvirtinamuosius dokumentus turi pateikti kiekvienas 
grupės narys. 
 
Kriterijai, susiję ekonominiais ir finansiniais pajėgumais 
Kandidatai turi pateikti įrodymų, kad 2016, 2017 ir 2018 m. turėjo ne mažesnę kaip 1 000 000 EUR 
metinę apyvartą architektūros sektoriuje. 
Ekonominės veiklos vykdytojų grupių atveju apyvarta apskaičiuojama sudedant visų grupės narių 
turėtą apyvartą architektūros sektoriuje per atitinkamus finansinius metus. 
 
Kriterijai, susiję su techniniais ir profesiniais pajėgumais 
1. Atrankos kriterijai netaikant lyginamojo svorio 

 Kandidatai turi įrodyti, kad savo organizacinėje struktūroje turi bent šiuos darbuotojus: 

o 4 architektus, turinčius ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį naujos statybos ir (arba) 
remonto, ir (arba) miestų planavimo srityse, įgytą iki galutinio paraiškų pateikimo termino; 

o 2 architektus, turinčius ne didesnę 5 metų darbo patirtį naujos statybos ir (arba) remonto, ir 
(arba) miesto planavimo srityse, įgytą iki galutinio paraiškų pateikimo termino. 

Ekonominės veiklos vykdytojų grupių atveju siekiant įvertinti paraišką pagal pirmiau nurodytus 
kriterijus atsižvelgiama į visų grupės narių organizacinę struktūrą. 

 Kandidatas turi nurodyti ne mažiau kaip 3 projektus, kurių autorius arba asocijuotas autorius yra 
jis (bent vienas iš šių projektų turi būti įvykdytas projektas); tai turi būti daugiafunkcių miesto 
pastatų, kurių bendras suminis (3 projektų) plotas turi būti ne mažesnis kaip 120 000 m², projektai, 
parengti ir (arba) įvykdyti per pastaruosius 10 metų iki galutinio paraiškų pateikimo termino.  

Vietoj neįvykdytų projektų gali būti nurodyti įvykdyti projektai. 
 
2. Atrankos kriterijai taikant lyginamąjį svorį 
A. Kriterijai, susiję su komanda 
Kandidatai turi nurodyti komandą, kuri, jei kandidatai bus atrinkti, rengs architektūrinį pasiūlymą, 
atsižvelgdama į projekto pobūdį bei apimtį, ir pagrįsti, kodėl buvo pasirinkta tokios sudėties komanda, 
turint mintyje jos įvairovę, daugiakultūriškumą ir daugiakalbystę. Konkurso taisyklių 5 priedas 
parengtas kandidatų informacijai, kad jie susipažintų su tam tikrais techniniais aspektais, kurie galėtų 
jiems padėti sudaryti komandą. 
Komandos sudėtis vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: 

 E.1. Iki 50 balų: komandos dydis, kompleksinis požiūris į profesines specializacijas, pusiausvyra ir 
papildomumas atsižvelgiant į projekto poreikius; 

 E.2. Iki 10 balų: ankstesnis narių tarpusavio bendradarbiavimas ir narių dalyvavimas nurodytuose 
projektuose;  

 E.3. Iki 30 balų: komandos vizija aplinkos klausimais; 

 E.4. Iki 10 balų: komandos įvairovė, daugiakultūriškumas ir daugiakalbystė. 

 
B. Kriterijai, susiję su kandidato pajėgumu įgyvendinti projektą 
Kad būtų įvertintos paraiškos pagal kriterijus, susijusius su kandidatų pajėgumu įgyvendinti projektą, 
kandidatai turi nurodyti 3 projektus, kuriuos jie įgyvendino ir kurie, jų nuomone, aktualūs vertinant 
paraišką pagal vieną ar kelis toliau nurodytus kriterijus. 
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Kiekvienas projektas vertinamas atskirai ir jam skiriamas trečdalis įvertinimo.  
Kandidato pajėgumas įgyvendinti projektą vertinamas remiantis nurodytais projektais pagal šiuos 
kriterijus: 

 P.1. Iki 25 balų: nurodyto projekto aktualumas turint mintyje tai, kad jis panašus į projektą, dėl 
kurio rengiamas šis konkursas (vieta, tipu, dydžiu ar patalpų funkcijomis) ir (arba) 

 P.2. Iki 25 balų: projekto aktualumas turint mintyje jo simbolinį pobūdį (kaip nurodė kandidatas), 
ir (arba), 

 P.3. Iki 25 balų: projekto aktualumas turint mintyje jo programos sudėtingumą ir (arba) jos 
pavyzdinį pobūdį, susijusį su naudotojų poreikių patenkinimu, ir (arba), 

 P.4. Iki 25 balų: projekto aktualumas turint mintyje jo pavyzdinį pobūdį aplinkos požiūriu. 

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad šie kriterijai nėra išimtinai kaupiamieji, todėl bus laikomi 
priimtinais projektai, kurie atitiks ne visus kriterijus, bet bus itin pavyzdiniai pagal tuos kriterijus, 
kuriuos jie atitiks. 
 

 REIKALINGI PATVIRTINAMIEJI 
DOKUMENTAI IR ĮRODYMAI  

1. Su draudimo dalyvauti konkurse kriterijais susiję patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai 
Kandidatai privalo pateikti garbės pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jie nėra patekę nė į vieną iš 
Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsniuose nurodytų situacijų.  
Šis pareiškimas turi būti parengtas naudojant standartinę formą. Standartinė forma kandidatams 
pateikiama konkurso dokumentuose (žr. II.1.12 straipsnį) ir ją kandidato teisinis atstovas turi išsamiai 
užpildyti, joje nurodyti ir ją pasirašyti. 
Į pareiškimą taip pat turi būti įtrauktas kandidato įsipareigojimas per visą procedūros laikotarpį 
neatsiimti savo paraiškos ir sutikti su visomis konkurso, visų pirma su šių taisyklių, sąlygomis. 
Jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, pareiškimą turi pateikti kiekvienas grupės 
narys. 

Šis garbės pareiškimas privalo būti pateiktas kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus 
automatiškai atmesta. 

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad, pasibaigus atrankos etapui, atrinktieji kandidatai privalo per 
trumpą terminą Europos Parlamentui pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus: 

 neseniai išduotą teistumo (neteistumo) pažymą arba, jei tai neįmanoma, naujausią lygiavertį 
dokumentą, išduotą įsisteigimo šalies teismo arba valdymo institucijos, liudijantį, kad atrinktas 
kandidatas nėra patekęs į Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalies a–h punktuose nurodytą 
situaciją; 

 atitinkamos šalies kompetentingos valdžios institucijos išduotą naujausią pažymą, liudijančią, kad 
kandidatas nėra patekęs į Finansinio reglamento 136 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą 
situaciją. 

Jeigu pirmiau nurodyti dokumentai ar pažymos atitinkamoje šalyje neišduodamos ir kitais draudimo 
dalyvauti procedūroje atvejais, nurodytais Finansinio reglamento 136 straipsnyje, vietoj jų gali būti 
teikiama suinteresuotojo asmens priesaikos deklaracija arba asmens įsisteigimo šalies teismo ar 
valdymo institucijos, notaro ar kompetentingos profesinės organizacijos patvirtintas oficialus 
pareiškimas. 
Atrinkti kandidatai atleidžiami nuo pareigos pateikti pirmiau nurodytus patvirtinamuosius 
dokumentus, jei Europos Parlamentas gali nemokamai susipažinti su šiais dokumentais nacionalinėje 
duomenų bazėje arba jei tokie dokumentai jau buvo jam pateikti per kitą viešojo pirkimo procedūrą, 
su sąlyga, kad dokumentai išduoti ne anksčiau kaip prieš vienus metus ir dar galioja.  
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Tokiu atveju kandidatas turi nurodyti duomenų bazę, kurioje Europos Parlamentas gali gauti reikiamą 
informaciją, arba pasirašyti garbės pareiškimą, kad patvirtinamieji dokumentai jau buvo pateikti per 
ankstesnę procedūrą, pateikti nuorodą į tą procedūrą ir patvirtinti, kad jo padėtis nepasikeitė. 
Sprendimas dėl atrinktų paraiškų laikomas galutiniu ir kandidatas kviečiamas dalyvauti antrajame 
konkurso etape tik tada, kai gaunami pirmiau nurodyti patvirtinamieji dokumentai ir jei jais 
patvirtinami kandidato padaryti pareiškimai. 
SVARBI PASTABA! Kandidatai gali pirmiau nurodytus patvirtinamuosius dokumentus pateikti kartu 
su paraiška, tačiau tai neprivaloma. Tokiu atveju kandidatams nebereikės vėl pateikti patvirtinamųjų 
dokumentų, jei jie bus atrinkti. 
 
2. Su kriterijais dėl techninių ir profesinių pajėgumų susiję patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai 
A. Kriterijus, susijęs reguliavimo pajėgumais 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti suskaitmenintą patvirtinamąjį dokumentą, iš kurio 
matyti, kad jie įregistruoti įsisteigimo vietos profesinės arba komercinės veiklos vykdytojų 
registre. 

Šie dokumentai privalo būti pateikti kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus 
automatiškai atmesta. 

B. Kriterijus, susijęs su ekonominiais ir finansiniais pajėgumais 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti suskaitmenintas 2016, 2017 ir 2018 m. balansų 
kopijas. 

Šie dokumentai privalo būti pateikti kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus 
automatiškai atmesta. 

 
C. Kriterijus, susijęs su darbuotojais 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti: 

o 4 architektų, turinčių ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį, įgytą iki galutinio 
paraiškų pateikimo termino, gyvenimo aprašymus pagal Europass15 pavyzdį; 

o 2 architektų, turinčių ne didesnę kaip 5 metų darbo patirtį, įgytą iki galutinio paraiškų 
pateikimo termino, gyvenimo aprašymus pagal Europass pavyzdį. 

Šie gyvenimo aprašymai privalo būti pateikti kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus 
automatiškai atmesta. 

D. Kriterijus, susijęs su projektų pavyzdžiais 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti naudojant standartinę formą parengtus dokumentus, 
kuriuose nurodomi projektų pavyzdžiai. Ši standartinė forma kandidatams pateikiama 
konkurso dokumentuose (žr. II.1.12 straipsnį). 

Šie dokumentai privalo būti pateikti kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus 
automatiškai atmesta. 

 
 
3. Su atrankos kriterijais taikant lyginamąjį svorį susiję patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai 
A. Kriterijai, susiję su komanda 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti raštą ir jame nurodyti pasirinktus asmenis, kurie, jei 
kandidatai bus atrinkti, rengs architektūrinį pasiūlymą, ir nurodyti tokio pasirinkimo priežastis. 

Šis raštas turi būti parengtas naudojant standartinę formą. Standartinė forma kandidatams 
pateikiama konkurso dokumentuose (žr. II.1.12 straipsnį).  

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae 
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Pagrindimas turi būti pateikiamas naudojant formą, kurią sudarytų ne daugiau kaip šeši A4 
formato lapai, atspausdinti tik ant vienos pusės. 

Šis raštas privalo būti pateiktas kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus automatiškai 
atmesta. 

 

 Kandidatai kartu su paraiška turi pateikti komandos, kuri, jei kandidatai bus atrinkti, rengs 
architektūrinį pasiūlymą, narių sąrašą. Sąrašas turi būti rengiamas naudojant Excel lentelę, 
kurios pavyzdys pateikiamas konkurso dokumentuose (žr. II.1.12 straipsnį).  

Ši lentelė privalo būti pateikta kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus automatiškai 
atmesta. 

 
Lentelėje turi būti nurodoma naudinga informacija, t. y. informacija apie kvalifikaciją ir 
dalyvavimą šio straipsnio B dalyje nurodytuose projektuose.  
Šioje lentelėje taip pat turi būti pateikiamos nuorodos į narių gyvenimo aprašymus.  
Lentelė privalo būti parengta pagal pateiktą pavyzdį (žr. II.1.12 straipsnį). 
Atsižvelgiama tik į šią lentelę vertinant komandos, kuriai, jei kandidatas bus atrinktas, bus 
pavesta parengti architektūrinį pasiūlymą, narių sąrašą. 
Sąraše siūlomi įvairūs profiliai, kuriuos kandidatai gali pasirinkti.  
Kiek profilių ir kokio tipo pasirinkti sprendžia kandidatas.  
Privalo būti nurodytas tik koordinatoriaus profilis.  
Sąraše yra tokie profiliai: 
 

Pavadinimas Minimalūs reikalavimai 

Koordinavimas 

Koordinatorius Vienas asmuo – architektas 

Koordinatoriaus pavaduotojas Aukštojo mokslo diplomas (5 m.) 

Architektūra 

Architektas Aukštojo mokslo diplomas (5 m.) 

BIM projektuotojas (architektūra) Aukštojo mokslo diplomas (3 m.) 

Konstrukcijos 

Statybos inžinierius Aukštojo mokslo diplomas (5 m.) 

BIM16 projektuotojas (konstrukcijos) Aukštojo mokslo diplomas (3 m.) 

DAO17 projektuotojas (konstrukcijos) Aukštojo mokslo diplomas (3 m.) 

Kitos statybos specializacijos 

Statybos inžinierius Aukštojo mokslo diplomas (5 m.) 

Gamybos metodų inžinierius arba techninis 
inžinierius 

Aukštojo mokslo diplomas (3 m.) 

Kitos specializacijos, nesusijusios su statybų 
sektoriumi 

Aukštojo mokslo diplomas (3 m.) 

 
B. Kriterijai, susiję su kandidato pajėgumu įgyvendinti projektą 
Kandidatai privalo nurodyti 3 projektus, kuriuos jie įgyvendino ir kurie, jų nuomone, yra aktualūs 
vertinant paraišką pagal vieną ar kelis III.2.2 straipsnio B dalyje nustatytus kriterijus. 
                                                           
16 BIM – statinio informacinis valdymas. 

17 CAD – kompiuterinis projektavimas. 
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Kiekvienas projektas turi būti pristatomas aiškinamajame rašte, kuris padės suprasti projektą ir 
paaiškinti jo aktualumą pagal 4 kriterijus.  
Kiekvienas projektas turi būti pristatomas naudojant formą, kurią sudarytų ne daugiau kaip šeši A4 
formato lapai, atspausdinti tik ant vienos pusės, su tekstu, kuris bus vertinamas, ir iliustracijomis. 
Jei kai kurie projektai jau buvo pateikti paraiškų vertinimo pagal atrankos kriterijus netaikant 
lyginamojo svorio etapu (žr. pirmiau), jie turi būti pateikti dar kartą kartu su pirmiau nurodytais 
dokumentais. 

Šie dokumentai privalo būti pateikti kartu su paraiška, priešingu atveju paraiška bus automatiškai 
atmesta. 

 
 

3 SKYRIUS. PARAIŠKOS DOKUMENTŲ 
SANDARA IR PATEIKIMAS 

 PARAIŠKOS DOKUMENTŲ 
SANDARA  

Paraiškos teikiamos raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. 
Paraišką turi sudaryti šie dokumentai: 

 kandidato teisinio atstovo pasirašytas lydraštis, pagal kurį galima nustatyti kandidato tapatybę; 

 kandidato įstatų kopija, pagal kurią galima nustatyti jo buveinę. Ekonominės veiklos vykdytojų 
grupių atveju turi būti pateikti kiekvieno grupės nario įstatai; 

 laisvos formos dokumentas, kuriame nurodoma numatoma grupės forma, aiškiai nurodomas 
kiekvieno grupės nario vaidmuo ir nurodoma grupės teisinio atstovo tapatybė, jei paraišką 
teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė; 

 laisvos formos dokumentas, kuriame pateikiama bent ši informacija: 
o kandidato tapatybė; 
o pašto adresas, kuriuo kandidatui turi būti siunčiama Europos Parlamento 

korespondencija pagal šią procedūrą; 
o elektroninio pašto adresas, kuriuo kandidatui turi būti siunčiama Europos Parlamento 

elektroninė korespondencija pagal šią procedūrą; 
o kontaktinis asmuo, kuriam kandidatas pavedė stebėti konkurso procedūrą; 

 patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pateikti pagal draudimo dalyvauti konkurse 
kriterijus; 

 patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pateikti pagal atrankos kriterijus taikant lyginamąjį 
svorį ir netaikant lyginamojo svorio. 

 

 PARAIŠKOS DOKUMENTŲ 
PATEIKIMAS 

Paraiškos dokumentai turi būti pateikiami popieriniame lydraštyje kartu su vienu ar keliais 
kompaktiniais diskais (CD-Rom), kuriuose turi būti išsaugoti suskaitmeninti patvirtinamieji dokumentai 
ir (arba) įrodymai. 
Konkurso dokumentai, kuriuos reikia parsisiųsti (žr. II.1.12 straipsnį), yra suspaustoje rinkmenoje 
(„.zip“ formato) „Candidature - Dossier électronique“. 
Jūs turite parsisiųsti šią rinkmeną. Joje yra aplankai ir poaplankiai, kuriuose turėsite išsaugoti reikiamus 
patvirtinamieji dokumentus ir (arba) įrodymus, griežtai laikydamiesi toliau pateikiamų nurodymų. 
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Išsaugoti patvirtinamuosius dokumentus ir (arba) įrodymus reikėtų standartiniais formatais, kad jie 
galėtų būti įskaitomi naudojant plačiausiai naudojamą programinę įrangą. 
Be to, naudokite tik kokybiškas laikmenas ir, prieš išsiųsdami arba pateikdami paraišką, patikrinkite, ar 
šios laikmenos yra gerai nuskaitomos ir ar visus jose esančius dokumentus galima atidaryti. 

Bus laikoma, kad dokumentas, kurio negalima atidaryti arba kuris yra neįskaitomas, nebuvo 
pateiktas, o dėl to, priklausomai nuo dokumento pobūdžio, Jūsų paraiška gali būti atmesta 
automatiškai. 

Turi būti teikiami ne daugkartinio rašymo kompaktiniai diskai (CD-Rom) (jie turi būti užverti). 
Suspaustą rinkmeną („.zip“ formato) „Candidature - Dossier électronique“ turi sudaryti šie aplankai ir 
poaplankiai: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Patvirtinamieji dokumentai ir (arba) įrodymai, kuriuos reikia pateikti, turi būti išsaugomi šiuose 
įvairiuose aplankuose ir poaplankiuose toliau nurodyta tvarka. 

 Aplanke „I - CAND“ kandidatai turi išsaugoti: 
o suskaitmenintą pasirašyto lydraščio kopiją; 
o suskaitmenintą kopiją laisvos formos dokumento, kuriame pateikiama bent ši 

informacija: 
 kandidato tapatybė; 
 pašto adresas, kuriuo kandidatui turi būti siunčiama Europos Parlamento 

korespondencija pagal šią procedūrą; 
 elektroninio pašto adresas, kuriuo kandidatui turi būti siunčiama Europos 

Parlamento elektroninė korespondencija pagal šią procedūrą; 
 kontaktinis asmuo, kuriam kandidatas pavedė stebėti konkurso procedūrą. 

 Poaplankyje „I - CAND\1 Stat“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintą savo įstatų kopiją, o, 
jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, kiekvienas grupės narys turi pateikti 
savo įstatus. 
 

 Poaplankyje „I - CAND\2 Gr_op_eco“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintą laisvos formos 
dokumento, kuriame nurodoma numatoma grupės forma, aiškiai nurodomas kiekvieno grupės 
nario vaidmuo, nurodomas grupei atstovaujantis narys ir šio nario teisinio atstovo tapatybė, 
kopiją, jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė. 

 Aplanke „II - JUSTIF_EXC“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintą išsamiai užpildyto ir 
kandidato teisinio atstovo pasirašyto garbės pareiškimo su nurodyta data kopiją.  

Reikėtų priminti, kad, jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, pareiškimą 
turi pateikti kiekvienas grupės narys. 
 
Jei kandidatai nori, jie gali tame aplanke išsaugoti visų patvirtinamųjų dokumentų, susijusių su 
III.2.3 straipsnyje nurodytais draudimo dalyvauti konkurse kriterijais, suskaitmenintas kopijas. 
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 Aplanke „III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintą 
patvirtinamojo dokumento, iš kurio matyti, kad jie įregistruoti įsisteigimo vietos profesinės 
arba komercinės veiklos vykdytojų registre, kopiją. 

Reikėtų priminti, kad, jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, šį 
patvirtinamąjį dokumentą turi pateikti kiekvienas grupės narys. 

 Poaplankyje „III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintas 2016, 2017 
ir 2018 m. balansų kopijas. 

Reikėtų priminti, kad, jei paraišką teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, šiuos balansus 
turi pateikti kiekvienas grupės narys. 

 Poaplankyje „III - JUSTIF-SEL\3 Pers“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintas gyvenimo 
aprašymų, kuriuos reikia pateikti pagal III.2.3 straipsnio 2 dalies C punkto nuostatas, kopijas. 

 Poaplankyje „III - JUSTIF-SEL\4 Pers“ kandidatai turi išsaugoti suskaitmenintas dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti pagal III.2.3 straipsnio 2 dalies D punkto nuostatas, kopijas. 

 Poaplankyje „III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq“ kandidatai turi išsaugoti 
suskaitmenintas patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos reikia pateikti pagal III.2.3 straipsnio 3 
dalies A punkto nuostatas, kopijas. 

 Poaplankyje „III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj“ kandidatai turi išsaugoti 
patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti pagal III.2.3 straipsnio 3 dalies B punkto 
nuostatas. 
 

Išsaugoję patvirtinamuosius dokumentus ir (arba) įrodymus atitinkamuose aplankuose ir 
poaplankiuose, kandidatai turi šiuos aplankus ir poaplankius įtraukti į rinkmeną „.zip“ formatu 
„Candidature - Dossier electronique“ ir ją įrašyti į vieną ar kelis kompaktinius diskus (CD-Rom). 
Kiekvieną paraišką turi sudaryti bent vienas kompaktinis diskas (CD-Rom) su tiesiogiai ant jo pateiktu 
užrašu „Candidature - Dossier electronique - Original“ ir vienas kompaktinis diskas (CD-Rom) su 
tiesiogiai ant jo pateiktu užrašu „Candidature - Dossier electronique - Copie“. 
Jei rengiant paraišką reikia daugiau nei vieno kompaktinio disko (CD-Rom), visi pateikiami kompaktiniai 
diskai turi būti sunumeruoti nuo 1 iki x ir tiesiogiai ant jų turi būti užrašas „Candidature - Dossier 
electronique - Original - Disque x“ arba „Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x“. 
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4 SKYRIUS. PARAIŠKŲ PATEIKIMO 
TERMINAI IR TVARKA 

 TERMINAI 

Galutinis paraiškų išsiuntimo arba pateikimo terminas (žr. III.4.2 straipsnį) yra 2020-07-01. 

Bet kuri po šios datos išsiųsta arba pateikta paraiška automatiškai atmetama. 

 

 PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

Paraiškos dokumentai siunčiami voke, kuris įdedamas į kitą voką, kad būtų užtikrintas paraiškos 
dokumentų konfidencialumas ir vientisumas.  
Abu vokus būtina užklijuoti.  
Kad paraišką būtų lengviau perduoti atsakingai Europos Parlamento tarnybai, kandidatams siūloma 
naudoti etiketes. Etiketės pateikiamos konkurso dokumentuose (žr. II.1.12 straipsnį). 
Priklausomai nuo paraiškos apimties, sąvoka „vokas“ turi būti suprantama plačiai kaip siuntinys, 
paketas, dėžė ir kita pakuotė; pakuotės matmenys turi kuo labiau atitikti jų faktinio turinio matmenis. 
Visais atvejais, nesvarbu, kokia bus pakuotė, kandidatai, siųsdami paraiškas, turėtų pasirūpinti, jog 
vokai arba pakuotė būtų kokybiški, kad siunčiant jie nesuplyštų, nes kitaip nebus įmanoma užtikrinti 
nei jų konfidencialumo, nei vientisumo. 
Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, ant kurios turi pasirašyti 
siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas arba jo rašytinis parašas, arba jo įmonės antspaudas. 
Automatiškai atmetamos visos paraiškos, kurių turinio konfidencialumas nebuvo užtikrintas iki vokų 
su paraiškomis atplėšimo. 
Ant išorinio voko taip pat turi būti nurodyta kandidato vardas ir pavardė arba pavadinimas ir tikslus 
adresas, kuriuo jam būtų galima išsiųsti informaciją apie sprendimą dėl jo paraiškos. 
 
Kandidatai paraiškas gali: 

 siųsti paštu (registruotu ar lygiaverčiu laišku) arba per kurjerį iki minėtojo galutinio paraiškų 
pateikimo termino (išsiuntimo data nustatoma pagal pašto žymą arba pagal siuntos priėmimo 
kvitą) pateiktose etiketėse nurodytu adresu; 

 pateikti tiesiogiai arba per savo atstovą Oficialiosios korespondencijos skyriui iki numatytos 
minėtosios galutinės dienos ir valandos. Paraiškos pateikimas patvirtinamas Europos 
Parlamento Oficialiosios korespondencijos skyriaus pasirašytu kvitu (dviem egzemplioriais), 
kuriame nurodoma data. Atsižvelgiama į kvite nurodytą dieną ir valandą. Oficialiosios 
korespondencijos skyriaus, kuriam turi būti pateiktos paraiškos, darbo valandos: 

pirmadieniais – ketvirtadieniais 9–12 val. ir 14–17 val., 
penktadieniais 9–12 val. 

Nedirba šeštadieniais, sekmadieniais ir Europos Parlamento ne darbo dienomis. 
Europos Parlamentas negali užtikrinti paraiškų priėmimo, jei jos pateikiamos ne Oficialiosios 
korespondencijos skyriaus darbo laiku, nurodytu pirmiau, nesvarbu, kokiu būdu pateikiamos paraiškos. 
Europos Parlamentas negali būti laikomas kaltu, kad nepranešė kandidatams pasikeitusio Oficialiosios 
korespondencijos darbo laiko, jei jis pasikeitė išsiuntus pirkimo dokumentus. Suinteresuoti kandidatai, 
prieš pateikdami paraiškas, asmeniškai turi pasitikrinti, ar nepasikeitė nurodytas darbo laikas. 
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5 SKYRIUS. PARAIŠKŲ VERTINIMAS  

 PARAIŠKŲ VERTINIMAS  

1. Paraiškų vertinimas pagal techninius ir profesinius atrankos kriterijus, susijusius su komanda  
Kiekvienam kandidatui skiriamas bendras įvertinimas NtotE (ne daugiau 100 balų), apskaičiuojamas 
pagal šią formulę: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Kandidatui, gavusiam didžiausią įvertinimą NtotE, skiriamas įvertinimas NE = 40 %. 
Kitiems kandidatams skiriamas įvertinimas, apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax), 
kurioje: 

 NtotEcand – kandidatui skirtas įvertinimas NtotE; 

 NtotEmax – geriausiai įvertinto kandidato įvertinimas NtotE. 

 
Įvertinimai NE1, NE2, NE3, NE4 skiriami pagal III.2.2 straipsnio dalies „Atrankos kriterijai taikant lyginamąjį 
svorį“ A punkte nustatytus kriterijus. 
 
2. Paraiškų vertinimas pagal techninius ir profesinius atrankos kriterijus, susijusius su kandidato 

pajėgumu įgyvendinti projektą 
Kiekvienas pateiktas projektas vertinamas atskirai ir jo įvertinimas sudaro trečdalį bendro įvertinimo.  
Kiekvienam kandidatui skiriamas bendras įvertinimas NtotC (ne daugiau 300 balų), apskaičiuojamas 
pagal šią formulę: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3, 

kurioje: 
NtotC-projet – svarstomam projektui skirti balai, gauti susumavus balus remiantis toliau nurodytais 
keturiais kriterijais pagal šią formulę: 
NtotC-projet = (suma (P1, P2, P3, P4)/4 + didžiausias balų skaičius (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Kandidatui, gavusiam didžiausią įvertinimą NtotC, skiriamas toks įvertinimas: 
NC = 60 %. 
Kitiems kandidatams skiriamas įvertinimas, apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax), 
kurioje: 

 NtotCcand – kandidatui skirtas įvertinimas NtotC; 

 NtotCmax – geriausiai įvertinto kandidato įvertinimas NtotC. 

 
Kandidato pajėgumas įgyvendinti projektą vertinamas pagal pateiktus projektus remiantis pagal III.2.2 
straipsnio dalies „Atrankos kriterijai taikant lyginamąjį svorį“ B punkte nustatytais kriterijais. 
 
3. Galutinis įvertinimas  
Įvertinus paraiškas pagal techninius ir profesinius atrankos kriterijus taikant lyginamąjį svorį skiriamas 
galutinis įvertinimas Nf (iki 100 %). 
Galutinis įvertinimas Nf apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
NF = NE + NC,  
kurioje: 

 NE – įvertinus paraišką pagal kriterijus, susijusius su komanda, skirtas įvertinimas (ne daugiau kaip 
40 %) (žr. pirmiau); 
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 NC – įvertinus paraišką pagal kriterijus, susijusius kandidato pajėgumu įgyvendinti projektą, skirtas 
įvertinimas (ne daugiau kaip 60 %) (žr. pirmiau); 

Paraiškos išdėstomos eilės tvarka remiantis skirtu įvertinimu NF. 
Jei balsų surenkama po lygiai, traukiami burtai. 
 

 REZULTATŲ PRANEŠIMAS  

Europos Parlamentas vienu metu ir kiekvienam neatrinktam kandidatui atskirai praneša elektroniniu 
paštu, kad jo paraiška buvo atmesta. Kiekvienu atveju Europos Parlamentas nurodo pasiūlymo 
atmetimo priežastis ir galimus teisių gynimo būdus. 
Europos Parlamentas, pranešdamas apie paraiškų atmetimą, informuoja atrinktus kandidatus apie 
sprendimą dėl jų atrinkimo.  
Bet kokiu atveju galutinis sprendimas dėl atrankos priimamas tik tada, kai atrinktas kandidatas pateikia 
reikiamus patvirtinamuosius dokumentus dėl draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų ir kai Europos 
Parlamentas priima šiuos dokumentus.  
Kiekvienas kandidatas, kurio paraiška nebuvo atrinkta, gali raštu (laišku ar elektroniniu paštu) prašyti 
papildomos informacijos, kodėl buvo atmesta jo paraiška, tačiau kandidatas neturi būti patekęs į 
padėtį, dėl kurios draudžiama dalyvauti konkurse, ir jo paraiška turi atitikti konkurso dokumentus. Tik 
tinkamą paraišką pateikę kandidatai gali prašyti nurodyti atrinktų paraiškų charakteristikas ir 
privalumus ir atrinktų kandidatų varus ir pavardes (pavadinimus). Tačiau tam tikros informacijos 
negalima atskleisti, jei tai trukdytų taikyti teisės aktus, prieštarautų viešiesiems interesams, kenktų 
teisėtiems valstybinių ar privačių įmonių verslo interesams arba iškraipytų sąžiningą konkurenciją tarp 
jų. 
 

 PROCEDŪROS SUSTABDYMAS  

Jei būtina, Europos Parlamentas, pranešęs atrankos etapo rezultatus ir prieš pradėdamas 
architektūrinių pasiūlymų konkurso etapą, gali sustabdyti šį etapą, kad galėtų atlikti tyrimus, jei 
nelaimėjusių arba patyrusių žalą kandidatų pateikti prašymai ar pastabos, arba bet kokia kita svarbi 
informacija tai pateisina. Prašymai, pastabos ar informacija turi būti gauti per 10 kalendorinių dienų 
laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po vienu metu išsiųstų pranešimų apie sprendimus dėl 
paraiškų atmetimo ir atrankos. Kai procedūra sustabdoma, visi kandidatai apie tai informuojami per 
tris darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti procedūrą priėmimo dienos. 
Atlikęs papildomus tyrimus, susijusius su procedūros sustabdymu, Europos Parlamentas gali patvirtinti 
savo sprendimą dėl atrinkimo, jį pakeisti arba prireikus panaikinti procedūrą. Pateikiamos naujo 
sprendimo priežastys, ir apie jas raštu pranešama visiems kandidatams. 
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IV DALIS. ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ 
KONKURSO ETAPAS 

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Dalyvauti architektūrinių pasiūlymų konkurso etape gali tik kandidatai, atrinkti po paraiškų atrankos 
etapo, jei jie pateikė atrankos procedūrai reikiamus patvirtinamuosius dokumentus ir jei, pateikus 
šiuos dokumentus, nekyla abejonių dėl šių kandidatų atrankos.  
Atrinktieji kandidatai toliau vadinami konkurso dalyviais. 
Konkurso dalyviai šiame konkurse turi dalyvauti tokios pat teisinės formos (laikina asociacija, grupė, 
architektas, bendrovė ar kt.), kokią jie pasirinko, kai teikė paraišką. 
Su konkrečiais konkurso dokumentais susipažinti gali tik konkurso dalyviai; kiti kandidatai su jais 
susipažinti negali. 
Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną architektūrinį pasiūlymą (pasirinkdamas statybos 
rūšį: remontą arba rekonstravimą) arba po vieną architektūrinį pasiūlymą dėl kiekvienos statybos 
rūšies (daugiau informacijos apie statybos rūšis žr. IV.3.1 straipsnyje). 
 

2 SKYRIUS. PROCEDŪRA  

 KVIETIMAS 

Europos Parlamentas kviečia konkurso dalyvius dalyvauti architektūrinių pasiūlymų konkurso etape 
vienu metu jiems išsiųsdamas kvietimą dalyvauti konkurse.  
Prie šio kvietimo pridedami visi viename ar keliuose kompaktiniuose diskuose (CD-Rom) išsaugoti 
dokumentai, kurie naudingi rengiant architektūrinį pasiūlymą, konkurso dokumentai ir kita naudinga 
informacija apie architektūrinių pasiūlymų konkurso etapo tvarkaraštį. 
 

 LANKYMASIS VIETOJE 

Konkurso dalyviai gali dalyvauti neprivalomame lankymesi vietoje, kuris rengiamas kvietime dalyvauti 
konkurse nurodytą dieną. 
Rengiami du apsilankymai: vienas prancūzų, o kitas – anglų kalba.  
Konkurso dalyviai gali dalyvauti tik viename iš jų.  
Apsilankyme vietoje gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 vieno konkurso dalyvio atstovai.  
Konkurso dalyvių dalyvavimas patvirtinamas dalyvių sąraše, kuriame jų atstovai turi pasirašyti prieš 
prasidedant apsilankymui. 
Po kiekvieno apsilankymo Europos Parlamentas parengia lankymosi ataskaitą, kuri vienu metu 
išsiunčiama visiems konkurso dalyviams elektroniniu paštu. 
Apsilankyme vietoje dalyvavimo tvarka: 
likus ne daugiau kaip aštuonioms darbo dienoms iki nustatytos apsilankymo vietoje dienos, kurią 
pasirinkto konkurso dalyvis, jis privalo Europos Parlamentui e. paštu (INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu) 
nusiųsti šią informaciją: 

 konkurso dalyvio tapatybę; 

 konkurso e. pašto adresą; 

 apsilankymo dalyvių vardus ir pavardes, pareigas, asmens tapatybės kortelės numerį ir gimimo 
datą (gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 vieno konkurso dalyvio atstovai). 

Primename, kad patekimas į Parlamento pastatus yra griežtai reglamentuojamas ir norint į juos 
patekti būtina iš anksto gautą leidimą. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu.
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Todėl jei per nustatytą terminą pirmiau nurodyta informacija nebus pateikta, už šios procedūros 
vykdymą atsakingos tarnybos negalės gauti Jūsų atstovams leidimų ir šiems atstovams bus uždrausta 
patekti į Parlamentą. 

Susitikimo vieta – prie įėjimo į Europos Parlamento Altiero SPINELLI pastate Briuselyje esantį 
Akreditavimo centrą. 
Apsilankymo dieną: 
pasirūpinkite, kad Jūsų atstovai į susitikimą atvyktų laiku.  
Pranešame, kad apsilankymo pradžioje kiekvienam atstovui išduodamas laikinas leidimas patekti į 
Europos Parlamento pastatus, kuriuose bus lankomasi, ir jis turi pasirašyti dalyvių sąraše, taip 
patvirtindamas, kad dalyvauja. Todėl, jei atstovas pavėluoja, leidimas jam neišduodamas ir jis negali 
pasirašyti dalyvių sąrašą, ir todėl jam gali būti neleista lankytis vietoje. 

Galimas kelionės išlaidas, susijusias su lankymusi vietoje, dengia kandidatai, ir Europos Parlamentas jų 
nekompensuoja.  

 ANONIMIŠKUMAS  

Visuose architektūrinį pasiūlymą sudarančiuose dokumentuose turi būti nurodytas identifikavimo 
kodas, kuris reiškia, kad tie dokumentai pasirašyti ir parafuoti. Identifikavimo kodas turi būti 
nurodytas pirmame lape, jei tai yra tekstinis dokumentas, pagrindinio užrašo lentelėje, jei tai yra 
planas, arba aiškiai matomoje konkurso dalyvio pasirinktoje vietoje, jei tai yra kitų rūšių dokumentai. 
Kodas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 jį turi sudaryti lygiai 8 ženklai: 5 raidės ir 3 arabiški skaitmenys, pasirinkti nuo 1 iki 9 imtinai; 

 ne mažiau kaip 2 raidės iš 5 turi būti didžiosios raidės; 

 raidės ir skaitmenys negali kartotis; 

 negalima naudoti tarpų tarp ženklų, skyrybos ženklų, diakritinių ženklų ir visų kitų simbolių; 

 žodžių ir skaitmenų eiliškumą gali pasirinkti konkurso dalyvis.  

Kodui turi būti naudojamas toks šriftas: 

 šrifto pavadinimas – Arial; 

 šrifto dydis – 12; 

 šrifto spalva – juoda; 

 šrifto stilius – normalusis. 

Konkurso dalyviai turi pateikti ne tik pažymėtus, kaip nurodyta pirmiau, dokumentus, kurių reikia 
architektūriniam pasiūlymui įvertinti, bet ir voką be jokių ženklų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti 
konkurso dalyvio tapatybę, išskyrus identifikavimo kodą. 
Vokas turi būti absoliučiai neperšviečiamas ir visiškai uždarytas naudojant bet kurias technines 
priemones, kurias konkurso dalyvis gali pasirinkti, kad būtų užtikrintas jo vientisumas. 
Nei vertinimo komisija, nei Parlamentas negali būti laikomi kaltais, jei šis vokas atsitiktinai atsidarytų. 
Todėl konkurso dalyviai turi pasirinkti tinkamą voko uždarymo būdą.  
Šiame voke, išskyrus visus kitus bet kokios rūšies dokumentus, turi būti pareiškimas, kuriame 
nurodomas architektūrinio pasiūlymo identifikavimo kodas, ir tinkamai užpildytas ir konkurso dalyvio 
teisinio atstovo pasirašytas įsipareigojimo aktas su nurodyta data, kuris turi būti parengtas naudojant 
standartinę formą. Ši forma pridedama prie kvietimo dalyvauti konkurse. 
Išskyrus šį dokumentą (vokas su šiuo dokumentu bus atplėštas tik atrankos komisijai priėmus 
sprendimą), pagal jokius kitus konkurso metu pateiktus dokumentus neturi būti įmanoma nustatyti 
konkurso dalyvio. 
Todėl šiuose dokumentuose negali būti naudojamas joks logotipas, ženklas, simbolis, anotacija ar 
apskritai jokia žymė (koks bebūtų jos pobūdis ar forma), pagal kuriuos būtų galima nustatyti konkurso 
dalyvį.  
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Ypatingas dėmesys taip pat turi būti kreipiamas į skaitmeninių rinkmenų ir objektų savybes. 

Architektūrinis pasiūlymas atmetamas iš karto, jei pateikti dokumentai neatitinka pirmiau minėtų 
nuostatų dėl anonimiškumo. 

 

3 SKYRIUS. ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ 
SUSKIRSTYMO IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 SUSKIRSTYMO KRITERIJAI  

Siekdama, kad Europos Parlamentas būtų išsamiai informuotas apie vertinimo komisijos darbo 
rezultatus ir galėtų priimti galutinį sprendimą (žr. toliau), vertinimo komisija architektūrinius 
pasiūlymus suskirsto pagal statybos rūšį į griovimo / rekonstravimo architektūrinius pasiūlymus ir 
remonto architektūrinius pasiūlymus, taikydama tokį kriterijų: 

 projektas laikomas remonto projektu, jei pagal jį išlaikoma bent 80 % esamų konstrukcijų; 

 projektas laikomas griovimo / rekonstravimo projektu, jei pagal jį išlaikoma mažiau nei 80 % 
esamų konstrukcijų. 

 VERTINIMO KRITERIJAI  

Vertinimo komisija architektūrinius pasiūlymus vertina pagal šiuos kriterijus, taikydama toliau 
nurodytus lyginamuosius svorius:  

A INTEGRACIJA Į MIESTO, GAMTOS IR SOCIALINĘ APLINKĄ IR SĄSAJOS SU JA  15 % 

 
  Simboliškumas  

 
  Sąsaja su aplinka  

 
  Atvirumas, svetingumas  

B ARCHITEKTŪRINIS IR APLINKĄ TAUSOJANTIS PROJEKTAVIMAS  32 % 

 
  Pastato ir vidaus erdvių simboliškumas  

 
  Pastato ir vidaus erdvių architektūrinė kokybė  

 
  Bioklimatinis projektavimas ir aplinką tausojantis projektavimas  

 
  Plenarinių posėdžių salės kokybė  

 
  Lankytojų unikalūs potyriai  

C ERDVIŲ FUNKCIJŲ IR TVARUMO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS  30 % 

 
  Patalpų funkcijų pasiūla  

 
  Sąsajos tarp patalpų funkcijų  

 
  Judėjimo keliai  

 
  Trumpalaikis ir ilgalaikis lankstumas  

D TECHNINIS NUOSEKLUMAS  23 % 

 
  Aplinkos tikslai  

 
  Konstrukcijų tikslai  

 
  Prieinamumo tikslai  

 
  Saugumo tikslai  
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4 SKYRIUS. ARCHITEKTŪRINIO PASIŪLYMO 
SANDARA IR PATEIKIMAS 

 ARCHITEKTŪRINIO 
PASIŪLYMO SANDARA  

SVARBI PASTABA! Visos toliau nurodytos nuostatos taikomos visais atvejais, nepriklausomai nuo to, 
ar konkurso dalyvis nusprendžia pateikti vieną, ar du architektūrinius pasiūlymus (žr. IV dalies 1 
skyrių). 
 Jei konkurso dalyvis nusprendžia pateikti du architektūrinius pasiūlymus, abu šie architektūriniai 
pasiūlymai turi būti pateikiami dviem atskirais dokumentų rinkiniais, sudarytais laikantis toliau 
nurodytų taisyklių. 
 Abiejų dokumentų rinkinių identifikavimo kodas, nustatytas IV.2.3 straipsnio nuostatose, yra 
bendras. 

 
A. Dalis architektūrinių pasiūlymų dokumentų turi būti pateikti popierine forma ir dalis 

skaitmenine forma. 

 Popierine forma turi būti pateikiami šie dokumentai: 

o kontrolinis sąrašas; 

o vokas, užantspauduotas pagal IV.2.3 straipsnio nuostatas, į kurį įdedamas popierinės 
formos išsamiai užpildytas ir konkurso dalyvio teisinio atstovo pasirašytas 
įsipareigojimo aktas su nurodyta data; konkurso dalyvio teisinis atstovas taip pat turi 
parafuoti visus dokumento puslapius; 

o planšetai; 

o visi kiti dokumentai (dviem egzemplioriais). 

 

 Skaitmenine forma turi būti perduoti: 

o planšetai neredaguojamu formatu (pdf).  

o visi kiti dokumentai originaliais formatais ir neredaguojamu formatu (pdf). 

 
Turi būti pateikti visi architektūrinių pasiūlymų dokumentai. 
Dėl reikalavimo, pagal kurį konkurso dalyvių pasiūlymai turi būti pateikti anonimiškai ir visiems 
konkurso dalyviams turi būti užtikrintos vienodos sąlygos, Europos Parlamento administracija negali 
konkurso dalyvio paprašyti papildyti neišsamų, neįskaitomą ar kitokiu nei reikalaujamu formatu 
pateiktą architektūrinį pasiūlymą. 
Prie kvietimo dalyvauti konkurse pridedamas kompaktinis diskas (CD-Rom), kuriame yra „.zip“ formato 
rinkmena „Esquisse - Dossier electronique“. 
Šioje rinkmenoje yra aplankai ir poaplankiai, kuriuose konkurso dalyviai turi elektroniniu formatu 
išsaugoti reikalaujamus dokumentus. 
 
B. Sandara 
Architektūrinių pasiūlymų dokumentai: 

 Kontrolinis sąrašas  

Kontrolinis sąrašas sudarytas pagal pavyzdį, pateiktą kompaktiniame diske (CD-Rom), kuris 
pridedamas prie kvietimo dalyvauti konkurse. 
Jis suteikia konkurso dalyviui galimybę įsitikinti, kad pateikė visus architektūrinio pasiūlymo 
dokumentus.  
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Jis suteikia Europos Parlamentui galimybę įsitikinti, kad konkurso dalyvis pasitikrino, ar pateikė 
visus dokumentus. 

 Užantspauduotas anoniminis vokas su įsipareigojimo aktu 

Įsipareigojimo akte pateikiami šie dokumentai: 
o pareiškimas apie pasirinktą architektūrinio pasiūlymo identifikavimo kodą; 
o autoriaus pareiškimas; 
o įsipareigojimas suteikti pagalbos paslaugas, jei Europos Parlamentas nuspręstų autoriui 

patikėti tokią užduotį. 

Įsipareigojimo aktas turi būti parengtas pagal pavyzdį, pateikiamą kompaktiniame diske (CD-
Rom), kuris pridedamas prie kvietimo dalyvauti konkurse. 
Įsipareigojimo aktas turi būti tinkamai užpildytas, jame turi būti nurodyta data ir jis turi būti 
pasirašytas konkurso dalyvio atstovo (-ų).  
Ant užantspauduoto voko turi būti nurodytas tik identifikavimo kodas, nustatytas IV.2.3 straipsnio 
nuostatose. 
 

 Planšetai  

Dalyviai turi pateikti šešių DIN A1 formato planšetų rinkinį, kurį sudarytų savaime aiškūs grafiniai 
dokumentai be teksto. 
Planšeto apatinėje paraštėje turi būti pateikiamas dokumento identifikavimo kodas, konkurso 
dalyvio 8 ženklų identifikavimo kodas ir planšeto numeris.  
Planšetai taip pat turi būti pateikti neredaguojamu skaitmeniniu formatu (pdf). 
Planšetai turi būti tokie, kad juos būtų galima peržiūrėti atskirai po vieną. 
Grafinėse iliustracijose negali būti teksto, bet gali būti skaitiniai duomenys.  
Taip pat turi būti pateikti du pagal prie kvietimo dalyvauti konkurse pridėtą pavyzdį parengti A3 
formato planšetai su legendomis.  
DIN formato planšetai turi būti pateikti ant 10 mm storio putų kartono plokščių ir orientuoti 
vertikaliai. 
 

 Architektūrinio pasiūlymo byla, kurią sudaro: 

o Dokumentas „Document A : Rapport principal“ (A dokumentas: pagrindinė ataskaita) 

Šiame dokumente apibrėžiamos projekto kokybinės ir funkcinės charakteristikos, 
pagrindžiamas pasirinkto urbanistinio ir architektūrinio projektavimo sprendinys ir įrodoma, 
kad projektas atitinka Paulio-Henri Spaako pastato atnaujinimo programos reikalavimus. 
Tai aprašomojo, aiškinamojo ir įrodomojo pobūdžio dokumentas, sudarytas iš A4 formato 
dokumentų rinkinio. Kiekvienam dokumentui yra nustatomas didžiausias A4 formato lapų, 
atspausdintų tik ant vienos pusės18, skaičius. Šiuo skaičiumi nustatomas ne lapų skaičius, kurio 
konkurso dalyviui galėtų prireikti savo pasiūlymui pristatyti (jis galėtų būti mažesnis nei 
nustatytas skaičius), bet maksimalus lapų, į kuriuos atsižvelgs vertinimo komisija, skaičius, nes 
tie lapai, kurie viršys šį skaičių, komisijai nebus pateikti. 
Turi būti laikomasi tokių dokumentams taikomų reikalavimų: 
 dokumentų kairioji paraštė turi būti 1,5 cm pločio, dešinioji – 1 cm, dokumentai turi būti 

parengti laikantis struktūros ir jie turi būti tinkamai surišti. Mažiausias šrifto dydis – 12. 
Apatinėje paraštėje turi būti pateikiamas dokumento identifikavimo kodas (raidė ir 
skaitmenys), konkurso dalyvio 8 ženklų identifikavimo kodas ir lapo numeris. Originalus 
skaitmeninis formatas turi būti „Word“ formatas. 

 Tekstiniai dokumentai turi būti pateikiami „.doc“ formatu. Lentelės, sąrašai ir skaičiavimai 
turi būti pateikiami „.xls“ arba su juo suderinamu formatu. 

                                                           
18 Vietoj dviejų ant vienos pusės atspausdintų A4 formato lapų galima teikti vieną ant vienos pusės atspausdintą A3 formato 
lapą. 
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 Grafinėse iliustracijose negali būti teksto, bet gali būti skaitiniai duomenys ir legenda, 
kurios originalus skaitmeninis formatas turi būti „Word“ arba „Excel“ formatas. 

 
A dokumentą turi sudaryti šie skyriai: 
A1. Santrauka 

 Projekto santrauka (šiame dokumente turėtų būti ne daugiau kaip trys A4 formato lapai 
(atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir iliustracijų). 

A2. Integracijos į miesto, gamtos ir socialinę aplinką ir sąsajų su ja aprašas 
 Integracijos į aplinką ir sąsajų su ja, visų pirma simboliškumo, efektyvumo ir atvirumo bei 

svetingumo požiūriu, koncepcijos aiškinamasis raštas. Kaip siūlomas pastatas bus integruotas 
į miesto, gamtos ir socialinę aplinką ir kaip bus atkurtos jo sąsajos su ja? Kokiais perimetrais jis 
darys poveikį ir jam bus daromas poveikis? Kaip išorės koncepcijoje bus atspindėta 3 aspektų 
vizija? Kuo ir dėl kokių privalumų projektas išsiskiria iš grynai urbanistinės vizijos? (šiame 
dokumente turėtų būti ne daugiau kaip aštuoni A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos 
pusės) teksto ir iliustracijų). 

A3. Architektūrinio ir aplinką tausojančio projektavimo aprašas 
 A.3.1. Pastato ir jo vidaus erdvių simboliškumo aiškinamasis raštas (šiame dokumente turėtų 

būti ne daugiau kaip du A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

 A.3.2. Bendras architektūrinių sprendinių, kuriais išryškinamos architektūrinės pastato ir 
vidaus patalpų savybės, pagrindimas. Kokios yra prioritetinės architektūrinio projektavimo 
kryptys? (šiame dokumente turėtų būti ne daugiau kaip aštuoni A4 formato lapai (atspausdinti 
tik ant vienos pusės) teksto ir iliustracijų). 

 A.3.3. Pastato išorės ir vidaus bioklimatinio projektavimo aprašas (šiame dokumente turėtų 
būti ne daugiau kaip aštuoni A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

 A.3.4. Plenarinių posėdžių salės aprašas, kurį sudarytų visų pirma virtualūs siūlomos plenarinių 
posėdžių salės vaizdai („baltojo maketo“19 vaizdai pilkos spalvos atspalviais), išilginio pjūvio ir 
kiekvieno lygmens planai. Šie dokumentai privalo likti įskaitomi, kai jie pateikiami reikalaujamu 
formatu. Tekste turi būti pateikiamas koncepcijos paaiškinimas (šiame dokumente turėtų būti 
ne daugiau kaip šeši A3 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir iliustracijų). 

 A.3.5. Lankytojų unikalių potyrių aprašas. Dėl kokių priežasčių praeivis, turistas, studentas, 
Europos Parlamento veikla besidomintis pilietis ar bet kuris kitas asmuo atvyktų pamatyti ar 
aplankyti šį pastatą, sugrįžtų apsilankyti ar rekomenduotų jį aplankyti? (šiame dokumente 
turėtų būti ne daugiau kaip šeši A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

A4. Erdvių funkcijų tikslų įgyvendinimo aprašas 
 A.4.1. Funkcinio pasiūlymo pagrindimas, kuriame išaiškinamos su funkcine koncepcija susijusio 

projektavimo prioritetinės kryptys ir parodoma, kaip siūlomas sprendinys atitinka Paulio-Henri 
Spaako pastato atnaujinimo programos ir būsimų pastato naudotojų poreikius (šiame 
dokumente turėtų būti ne daugiau kaip aštuoni A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos 
pusės) teksto ir iliustracijų). 

 A.4.2. Parlamento narių, lankytojų, oficialių svečių, žiniasklaidos ir logistikos vidinių srautų 
schema, išreikšta funkcijų spalviniais kodais (žr. 4 priedą) (šiame dokumente turėtų būti ne 
daugiau kaip penki A3 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) grafinių iliustracijų). 

 A.4.3. Pastato naudojimo lankstumo trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu aprašas. Kaip pastato 
erdves galima pritaikyti įvairių rūšių veiklai? Kaip laikui bėgant pastatas gali keistis? Kas 

                                                           
19 Primename, kad konkurse nereikalaujama nurodyti apdailos medžiagų. 
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palengvina šiuos pokyčius? (šiame dokumente turėtų būti ne daugiau kaip šeši A4 formato 
lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir iliustracijų). 

 

A5. Techninio projektavimo aprašas 
 A.5.1. Aplinką tausojantis projektavimas: strategijos aplinkos klausimu, jos architektūrinio 

integravimo būdo ir projekte siūlomų ar galimų pasiūlyti galimybių, palyginti su aplinkos 
požiūriu pavyzdinio pastato reglamento (1 priedas) tikslais, aprašas (šiame dokumente turėtų 
būti ne daugiau kaip šeši A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

 A.5.2. Siūlomi pagrindiniai techniniai pastato konstrukcijos sprendiniai (šiame dokumente 
turėtų būti ne daugiau kaip du A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

 A.5.3. Projektavimas visiems (angl. design for all): aprašymas, kokios projekte numatomas 
riboto judumo asmenų prieinamumas nuo sklypo prieigų iki įėjimų į pastatą ir naudojimosi 
pastatu galimybės pačiame pastato viduje (šiame dokumente turėtų būti ne daugiau kaip du 
A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir iliustracijų). 

 A.5.4. Aprašymas, kaip projekte siūloma įgyvendinti su saugumu susijusius aspektus pagal 
informaciją, kuri pateikiama kartu su kvietimu dalyvauti konkurse (šiame dokumente turėtų 
būti ne daugiau kaip trys A4 formato lapai (atspausdinti tik ant vienos pusės) teksto ir 
iliustracijų). 

A6. Ploto ir proporcijų lentelė 
 A6.1. Lentelė, kurioje nurodomas patalpų plotas ir kiti kiekybiniai duomenys su funkcijų kodais, 

parengta pagal formą, kuri pateikiama kartu su kvietimu dalyvauti konkurse; 

 A6.2. Lentelė, kurioje nurodomi pastato apvalkalo plotai ir jų tipai, parengta pagal formą, kuri 
pateikiama kartu su kvietimu dalyvauti konkurse. 

 

 Dokumentas „Document B : Dessins et autres documents graphiques“ (B dokumentas: brėžiniai ir 
kiti grafiniai dokumentai) 

B dokumentą sudarantys dokumentai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
 B dokumente pateikiami grafiniai dokumentai, kurie turi būti pateikti originalo formatu (DIN 

A1), tinkamai sulankstyti iki A4 formato ir įdėti į atskirus plastikinius vokus, ir iki A3 formato 
sumažintos dokumentų kopijos, kurios nesulankstomos.  

 Grafiniuose dokumentuose negali būti teksto, bet gali būti raidinės ir skaitiniai duomenys bei 
legenda. Legenda turi būti pateikiama A3 formatu. Skaitmeninis formatas turi būti „Word“ 
arba „Excel“. 

 Brėžinių skaitmeninis formatas turi būti programos „AUTOCAD“ arba su ja suderinamos 
programos formatas „.dwg“. Brėžinių mastelis: 1 mastelio vienetas = 1 cm. 

 BIM modelis (-iai)20, kuriuo (kuriais) remiantis buvo parengti brėžiniai, turi būti pateikiamas (-
i) tokiu formatu, kad modelį (-ius) būtų galima peržiūrėti naudojant standartinę žiūryklę.  

 

 

 

Mastelis Mažiausias 
lapų 
skaičius 

Didžiausias 
lapų 
skaičius 

DIN 
formatas 

1. Europos rajono urbanistikos planas ir 
bendras pastato su jo prieigomis ir 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
20 T. y. bendri ir išsamūs modelio elementai, susiję su konstrukcija, pastato apvalkalu, patalpomis ir tūriais, kuriais remiantis sugeneruotos 
plotų lentelės ir perspektyviniai vaizdai, kuriomis grindžiami virtualūs vaizdai. 
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transporto koridoriais vaizdas, reljefo 
pjūviai išilgai Luxembourg gatvės ašies 
ir Wiertz gatvės ašies 

2. Ne mažiau kaip 4 reikšmingi tolimi 
miesto vaizdai, nustatyti kvietime 
dalyvauti konkurse 

 4 10 A4 

3. Architektūrinio projekto visų 
antžeminių ir požeminių lygių planai su 
įvairių tipų erdvių ribomis, anotacijomis 
ir spalvomis pagal programą 

1/500   nustato 
architektas 

4. Ne mažiau kaip 2 pjūviai, kuriuose 
nurodomi grindų lygiai 

1/500 2 6 nustato 
architektas 

5. Pastato fasadai 1/500 4 6 nustato 
architektas 

6. Ne mažiau kaip 4 pastato išorės su jo 
integravimu į esamą aplinką „baltojo 
maketo“ perspektyviniai vaizdai iš arti 

 4 8 A3 

7. Ne mažiau kaip 4 „baltojo maketo“ 
perspektyviniai vaizdai, kuriuose 
pavaizduotos svarbiausios projekto 
erdvės: plenarinių posėdžių salė, 
kurdoneras (reprezentacinis kiemas), 
struktūrizuojančiosios projekto erdvės  

 4 8 A4 

8. Lankytojų, Parlamento narių, oficialių 
svečių ir logistikos judėjimo srautų 
diagramos  

 1 2 A0 

9. Projektavimo visiems“ (angl. design for 
all) išaiškinimas schemoje (prieinamas 
zonas pažymėti spalvomis) 

 1 2 A1 

10. Konstrukcijos „baltojo maketo“ 
perspektyviniai vaizdai 

 3 10 A3 

 
 

 ARCHITEKTŪRINIO 
PASIŪLYMO PATEIKIMAS  

Architektūrinis pasiūlymas turi būti teikiamas popieriniame lydraštyje. Prie lydraščio turi būti pridėti: 

 užantspauduotas vokas su įsipareigojimo aktu; 
 

 vienas arba keli aplankai su etikete „Classeur A / [identifikavimo kodas]“. Aplanką turi sudaryti: 
o Kontrolinis sąrašas 
o A dokumentą sudarantys dokumentai; 
o vienas arba keli kompaktiniai diskai (CD-Rom) su tiesiogiai ant jų pateiktu užrašu 

„Document A – [identifikavimo kodas] - Original“. Kompaktiniame diske turi būti 
skaitmeniniu formatu pateikti A dokumentą sudarantys dokumentai;  

o vienas arba keli kompaktiniai diskai (CD-Rom) su tiesiogiai ant jų pateiktu užrašu 
„Document A – [identifikavimo kodas] - Copie“. Kompaktiniame diske turi būti 
skaitmeniniu formatu pateikti A dokumentą sudarantys dokumentai.  
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Jei naudojami keli aplankai, jie turi būti sunumeruoti nuo 1 iki x ir ant kiekvieno iš jų turi būti 
etiketė su užrašu „classeur A – [identifikavimo kodas] – n° x“. 
Etiketės turi būti baltos spalvos, jų dydis – 192 mm * 39 mm, jos turi būti priklijuotos prie aplankų 
nugarėlių. 
Etiketės turi būti atspausdintos normaliojo stiliaus 12 dydžio juodos spalvos šriftu „Arial“. 
Jei naudojami keli kompaktiniai diskai (CD-Rom), jie turi būti sunumeruoti nuo 1 iki x ir tiesiogiai 
ant jų turi būti pateiktas užrašas „Document A - [identifikavimo kodas] - Original - Disque x“ arba 
užrašas „Document A - [identifikavimo kodas] - Copie - Disque x“; 
 

 aplankas arba keli aplankai su etikete „Classeur B“, kuriame turi būti: 
o B dokumentą sudarantys dokumentai su etikete „Classeur B / [identifikavimo kodas]“; 
o vienas arba keli kompaktiniai diskai (CD-Rom) su tiesiogiai ant jų pateiktu užrašu 

„Document B – [identifikavimo kodas] - Original“. Kompaktiniame diske turi būti 
skaitmeniniu formatu pateikti B dokumentą sudarantys dokumentai; 

o vienas arba keli kompaktiniai diskai (CD-Rom) su tiesiogiai ant jų pateiktu užrašu 
„Document B – [identifikavimo kodas] - Copie“. Kompaktiniame diske turi būti 
skaitmeniniu formatu pateikti B dokumentą sudarantys dokumentai. 

Jei naudojami keli aplankai, jie turi būti sunumeruoti nuo 1 iki x ir ant kiekvieno iš jų turi būti 
etiketė, kurioje nurodoma „classeur B – [identifikavimo kodas] – n° x“. 
Etiketės turi būti baltos spalvos, jų dydis – 192 mm * 39 mm, jos turi būti priklijuotos prie aplankų 
nugarėlių. 
Etiketės turi būti atspausdintos normaliojo stiliaus 12 dydžio juodos spalvos šriftu „Arial“. 
Jei naudojami keli kompaktiniai diskai, jie turi būti sunumeruoti nuo 1 iki x ir tiesiogiai ant jų turi 
būti pateiktas užrašas „Document B - [identifikavimo kodas]- Original - Disque x“ arba užrašas 
„Document B - [identifikavimo kodas] - Copie - Disque x“. 
 

 6 planšetai. 

 
 

5 SKYRIUS. ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ 
PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA 

 ARCHITEKTŪRINIŲ 
PASIŪLYMŲ  PATEIKIMO 

TERMINAI 

Architektūrinių pasiūlymų išsiuntimo arba pateikimo galutinė diena ir valanda (žr. IV.5.2 straipsnį) 
nurodomos kvietime dalyvauti konkurse. Bet kuris po šios dienos ir valandos išsiųstas arba pateiktas 
architektūrinis pasiūlymas automatiškai atmetamas. 
 
 

 ARCHITEKTŪRINIŲ 
PASIŪLYMŲ PATEIKIMO 

TVARKA 

Architektūrinių pasiūlymų dokumentai siunčiami voke, kuris įdedamas į kitą voką, kad būtų užtikrintas 
architektūrinių pasiūlymų dokumentų konfidencialumas ir vientisumas.  
Abu vokus būtina užklijuoti.  
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Kad architektūrinį pasiūlymą būtų lengviau perduoti atsakingai Europos Parlamento tarnybai, konkurso 
dalyviams siūloma naudoti etiketes, pateikiamas kartu su kvietimu dalyvauti konkurse. Etiketes reikia 
atspausdinti ir priklijuoti prie vokų. 
Priklausomai nuo architektūrinio pasiūlymo apimties, sąvoka „vokas“ turi būti suprantama plačiai kaip 
siuntinys, paketas, dėžė ir kita pakuotė; pakuotės matmenys turi kuo labiau atitikti jų faktinio turinio 
matmenis. 
Visais atvejais, nesvarbu, kokia bus pakuotė, konkurso dalyviai, siųsdami architektūrinius pasiūlymus, 
turėtų pasirūpinti, jog vokai arba pakuotė būtų kokybiški, kad siunčiant jie nesuplyštų, nes kitaip nebus 
įmanoma užtikrinti nei jų konfidencialumo, nei vientisumo. 
Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, ant kurios turi pasirašyti 
siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas arba jo rašytinis parašas, arba jo įmonės antspaudas. 
Automatiškai atmetami visi architektūriniai pasiūlymai, kurių turinio konfidencialumas nebuvo 
užtikrintas iki vokų su architektūriniais pasiūlymais atplėšimo. 
Ant išorinio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pasirinktas identifikavimo kodas. 
 
Kandidatai architektūrinius pasiūlymus gali: 

 siųsti per kurjerį (išsiuntimo data nustatoma pagal kurjerio išduotą siuntos priėmimo kvitą) 
pateiktose etiketėse nurodytu adresu; 

 pateikti tiesiogiai arba per savo atstovą Oficialiosios korespondencijos skyriui iki numatytos 
minėtosios galutinės dienos ir valandos. Architektūrinio pasiūlymo pateikimas patvirtinamas 
Europos Parlamento Oficialiosios korespondencijos skyriaus pasirašytu kvitu (dviem 
egzemplioriais), kuriame nurodoma data. Atsižvelgiama į kvite nurodytą dieną ir valandą. 
Oficialiosios korespondencijos skyriaus, kuriam turi būti pateikiami architektūriniai pasiūlymai, 
darbo valandos: 

pirmadieniais – ketvirtadieniais 9–12 val. ir 14–17 val., 
penktadieniais 9–12 val. 

Nedirba šeštadieniais, sekmadieniais ir Europos Parlamento ne darbo dienomis. 
Europos Parlamentas negali užtikrinti architektūrinių pasiūlymų priėmimo, jei jie pateikiami ne 
Oficialiosios korespondencijos skyriaus darbo laiku, nurodytu pirmiau, nesvarbu, kokiu būdu 
pateikiami architektūriniai pasiūlymai. 
Europos Parlamentas negali būti laikomas kaltu, kad nepranešė konkurso dalyviams 
pasikeitusio Oficialiosios korespondencijos darbo laiko, jei jis pasikeitė išsiuntus pirkimo 
dokumentus. Suinteresuoti konkurso dalyviai, prieš pateikdami architektūrinius pasiūlymus, 
asmeniškai turi pasitikrinti, ar nepasikeitė nurodytas darbo laikas. 
 

6 SKYRIUS. REZULTATŲ PRANEŠIMAS  
Europos Parlamentas vienu metu ir kiekvienam konkurso dalyviui atskirai praneša elektroniniu paštu 
apie sprendimą dėl jo architektūrinio pasiūlymo. 
Konkurso nelaimėjusiems dalyviams išsiųstuose pranešimuose apie rezultatus nurodomi galimi teisių 
gynimo būdai. 
Konkurso laimėtojui išsiųstu pranešimu apie rezultatus Parlamentas neįsipareigoja konkurso laimėtojui 
nei pasirinkti jo projektą įgyvendinti, nei pavesti jam tolesnę užduotį. 
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V DALIS. TOLESNĖ PROCEDŪRA 

1 SKYRIUS. BIURO SPRENDIMAS DĖL 
PROJEKTO PASIRINKIMO 

Konkursą laimėjęs projektas ir geriausias projektas, kuriame pasirinkta kita statybos rūšis (remontas 
arba griovimas / rekonstravimas), pristatomi Europos Parlamento biurui, politiniam organui, kuris yra 
atsakingas už Parlamento veiklos administracinius, organizacinius ir finansinius reikalus. 
Pristatymas grindžiamas vertinimo komisijos ataskaita, pristatomo (ų) projekto (-ų) savybėmis, 
privalumais ir trūkumais. Šis pristatymas apima nepriklausomo abiejų atrinktų projektų sąnaudų 
vertinimo, atlikto remiantis bendru pagrindu, pateikiamu kartu su kvietimu dalyvauti konkurse, 
išvadas. Dalyvaudami konkurse konkurso dalyviai sutinka su šio vertinimo rezultatais. 
Remdamasis tuo, Biuras nusprendžia, kuris projektas bus plėtojamas vėliau. 
Atlikus šį darbą gali būti atplėšiami visi vokai su architektūrinių pasiūlymų identifikavimo kodais, kad 
būtų galima nustatyti kiekvieno architektūrinio pasiūlymo autorių. 
Už teisių atgaminti ir viešai skelbti atnaujinto pastato vaizdus ir fotografijas perdavimą, apibrėžtą II.1.7 
straipsnio paskutinėje pastraipoje, ir toje pastraipoje numatytą atsisakymą, pasibaigus Finansinio 
reglamento priedo 11.1 dalies b punkte numatytai procedūrai, konkurso dalyviui, pateikusiam 
projektą, kuris buvo pasirinktas įgyvendinti, skiriama 100 000 EUR suma be PVM, pateikus galutinę 
sąskaitą faktūrą. 
 

2 SKYRIUS. UŽDUOTIS TEIKTI PAGALBOS 
PASLAUGAS 

 BENDROSIOS ĮŽVALGOS DĖL 
PAGALBOS PASLAUGŲ  

Europos Parlamentas pasilieka teisę (bet neprivalo to daryti) su konkurso laimėtoju pradėti derybų 
procedūrą, kad būtų pasirašyta paslaugų sutartis dėl tolesnių veiksmų, susijusių koncepcija vykstant 
projektavimo ir statybos subjekto paskyrimo procedūrai ir plėtojant šią koncepciją. 
Jei Europos Parlamentas nuspręstų pradėti pirmiau nurodytą procedūrą, ji būtų vykdoma 
vadovaujantis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių nuostatomis, visų pirma šio 
reglamento 1 priedo 11.1 dalies d punktu. 
Be to, Europos Parlamentas pasilieka teisę pradėti derybų procedūrą su kito Biurui pristatyto projekto 
autoriumi, vadovaudamasis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių nuostatomis, 
visų pirma šio reglamento 1 priedo 11.1 dalies b punktu. 
 

 UŽDUOTIS  

Jei sutartis bus sudaryta, užduotis teikti paslaugas bus nustatyta sutarties projekte ir su užduotimi 
susijusiose techninėse sąlygose, kurios bus pateiktos derybų procedūros pradžioje. 
Užduotis apims šiuos etapus (bet nebūtinai apsiribos vien jais): 

 pagalbą rengiantis konkurenciniam dialogui ir jo metu; 

 pagalbą prieš prašant išduoti leidimus; 
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 pagalbą, kai tvarkomi leidimai; 

 pagalbą tvarkant pakeitimus. 

Jei bus sudaryta sutartis, užduotis apims tik pagalbą Europos Parlamentui rengiantis konkurenciniam 
dialogui ir jo metu, o kitų paslaugų teikimas nebus privalomas. 
 

 KONKURENCINIS DIALOGAS  

Europos Parlamento pasirinkto projekto, kuris bus įgyvendinamas, autorius (-iai) jokiomis aplinkybėmis 
negali nei dalyvauti konkurenciniame dialoge, kurį Europos Parlamentas pasilieka teisę surengti 
pasibaigus konkursui, nei susisiekti su minėto konkurencinio dialogo dalyviais, nei sutikti su jais 
bendrauti, nesvarbu, kokio pobūdžio būtų bendravimas; tai neturi poveikio tolesnės dalies nuostatų 
taikymui. 
Jei bus pasirašyta Europos Parlamento ir jo pasirinkto projekto, kuris bus įgyvendinamas, autoriaus (-
ių) sutartis, sutartyje bus numatytos nuo šios bendrosios taisyklės leidžiančios nukrypti nuostatos ir 
įtvirtinta jų įgyvendinimo tvarka.  
 
 

3 SKYRIUS. VIEŠOJI ARCHITEKTŪRINIŲ 
PASIŪLYMŲ EKSPOZICIJA 

Pasibaigus architektūrinių pasiūlymų konkursui arba derybų su laimėtoju procedūrai tuo atveju, jei 
Parlamentas priima sprendimą pradėti šią procedūrą, Europos Parlamentas rengia viešąją visų 
kandidatų architektūrinių pasiūlymų, kurie buvo pripažinti priimtinais, ekspoziciją.  
Visi konkurso dalyviai kviečiami į viešosios ekspozicijos atidarymą. 
Po architektūrinių pasiūlymų ekspozicijos nelaimėję konkurso dalyviai gali atsiimti savo 
architektūrinius pasiūlymus per 30 kalendorinių dienų, dėl to susitarę iš anksto.  
Prašymus galima siųsti šiuo elektroninio pašto adresu: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

VI DALIS. PRIEDŲ SĄRAŠAS 
 
 
1 priedas. Aplinkos požiūriu pavyzdinio pastato reglamentas  
2 priedas. Patalpų funkcijų lentelė 
3 priedas. Preliminarus tvarkaraštis 
4 priedas.  Pastato padėtis, vieta ir vaizdai 
5 priedas. Techninės specializacijos 
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