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PARTI I. IL-PUNTI ĠENERALI TAL-KOMPETIZZJONI 
 

KAPITOLU 1. L-ISKOP TAL-KOMPETIZZJONI 
Skont ir-Regolament (KE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni1 kif ukoll id-
dispożizzjonijiet tal-Anness 1 tiegħu, il-Parlament Ewropew iddeċieda li jniedi din il-kompetizzjoni tal-
iskizzijiet dettaljati bejn periti għar-rinnovament tal-binja Paul-Henri SPAAK fi Brussell. 
Il-Parlament Ewropew: 
Sa mill-1979, il-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni responsabbli għar-rappreżentazzjoni 
demokratika taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. 
Fil-Parlament, 751 membru, eletti b'vot universali dirett fit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jeżerċitaw 
setgħa leġiżlattiva u baġitarja skont il-mandat elettorali tagħhom. 
Il-binja ċentrali tal-Parlament Ewropew fis-sit ta' Brussell, il-binja Paul-Henri SPAAK ma għandhiex biss 
l-emiċiklu li fih isiru s-sessjonijiet plenarji tal-membri tiegħu, iżda hija saħansitra faċilità fejn isiru l-
laqgħat tal-kumitati parlamentari, jiġu organizzati l-konferenzi stampa u fejn jiġu milqugħa l-viżitaturi. 
 

KAPITOLU 2.  IL-VIŻJONI  
Il-Parlament Ewropew huwa l-qalba simbolika u dar id-demokrazija Ewropea, ċentrali għall-istorja 
moderna tal-kontinent. Il-wirt tal-bini tiegħu huwa sinifikanti mhux biss għal-leġiżlaturi Ewropej iżda 
saħansitra għaċ-ċittadini billi jipprovdi spazji pubbliċi importanti għad-djalogu u biex jiġu esperjenzati 
d-demokrazija Ewropea u l-valuri tagħha, filwaqt li huwa punt fokali għaċ-ċelebrazzjonijiet Ewropej u 
l-kommemorazzjonijiet tal-wirt demokratiku konġunt tagħna. Il-wirt tal-bini għandu jiġi ppreservat u 
żviluppat aktar bħala simbolu b'saħħtu tal-istorja moderna tagħna. 

 
Il-proġett Ewropew għadda minn bosta fażijiet ta' tkabbir u llum il-ġurnata jikkonsisti fi 28 Stat 
Membru. Permezz tal-Membri eletti direttament, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta aktar minn 
500 miljun ċittadin Ewropew. Matul dan il-proċess storiku, l-istituzzjoni kabbret il-binjiet tagħha u 
adattat il-faċilitajiet tagħha biex tirrifletti r-rwol akbar tal-Parlament, bħala koleġiżlatur sħiħ, billi 
tipprovdi l-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol għall-Membri tal-Parlament. Il-kompetenzi mkabbra tal-
Parlament ħolqu l-ħtieġa li jissaħħu r-rabtiet maċ-ċittadini u li jagħmluhom jifhmu aħjar il-proġett 
Ewropew.  
 

 Il-Parlament tal-Membri HUWA l-Parlament taċ-ċittadini:  

Huwa miftuħ għaċ-ċittadini, jinteraġixxi magħhom u jippermettilhom jgħixu esperjenza 
straordinarja. L-interazzjoni maċ-ċittadin qed tevolvi: l-ewwel ikun għaddej minn hemm, 
imbagħad isir viżitatur, parteċipant u fl-aħħar nett koleġiżlatur. Il-fatt li ċ-ċittadini huma 
milqugħa bid-diversità u l-valuri kollha tagħhom iħeġġiġhom jissieħbu fil-proġett Ewropew.  

 Il-Parlament Ewropew għandu l-għan li jkun eżemplari fl-approċċ ambjentali ġenerali tiegħu:  

Il-binja futura se tkun integrata u marbuta mal-ambjent urban, naturali u soċjali tagħha.  
Hija trid tkun sostenibbli u din is-sostenibbiltà titkejjel f'termini ta' utilità, manutenzjoni, 
flessibbiltà u adattabbiltà. Il-flessibbiltà għandha titqies fl-ispazju, fil-ħin u fit-tekniki. 
Il-binja u l-proċess tal-iżvilupp tagħha għandhom jintegraw l-aħjar prattiki ta' durabbiltà u 
sostenibbiltà, ibbilanċjati bejn is-sempliċità u t-teknoloġija sofistikata (partikolarment, il-
kontroll klimatiku bijoloġiku u l-ekonomija ċirkolari). 

                                                           
1 Minn issa 'l quddiem, magħruf ukoll bħala r-"Regolament Finanzjarju" f'dan id-dokument 
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Il-proġett ta' rinnovament għandu l-għan li jkollu impatt ambjentali pożittiv. Il-Parlament 
Ewropew irrifjuta l-ambizzjonijiet ambjentali tiegħu fil-forma ta' karta tal-eżemplarità għall-
prestazzjoni ambjentali, li hija mehmuża fl-Anness 1. 
 

KAPITOLU 3. L-OBJETTIV 
L-għan tal-kompetizzjoni huwa li jintgħażlu żewġ kunċetti (għal aktar dettalji ara wkoll il-Parti V - il-
Kapitolu 1) li se jiġu ppreżentati lill-Bureau tal-Parlament Ewropew, li se jagħżel il-kunċett li mbagħad 
se jiġi żviluppat fid-dettall minn operatur Design & Build indipendenti mill-awtur ta' dak il-kunċett. 
Permezz ta' dan il-kunċett, l-għan ewlieni tal-kompetizzjoni huwa li tiddefinixxi:  

 il-volumi esterni u l-volumi ta' spazji interni kbar, 

 ir-relazzjonijiet u, b'mod partikolari, ir-relazzjonijiet mal-ambjent, ir-relazzjonijiet 
interni/esterni permezz tal-binja sħiħa, ir-relazzjonijiet bejn il-funzjonijiet, ir-relazzjonijiet bejn 
id-diversi utenti u l-binja, 

 l-ambjent estern u intern permezz ta' dawn l-elementi, 

 potenzjal għall-iżvilupp tal-ambizzjonijiet tal-Parlament Ewropew permezz tat-tfassil 
arkitettoniku u tekniku li se jsegwi fl-istadju ta' Design & Build. 

Huwa fuq din il-bażi li se jiġu vvalutati l-kunċetti. Jekk, madankollu, il-kunċetti ppreżentati kellhom 
jirreferu għal materjali, sawriet jew kuluri, din l-informazzjoni tkun ingħatat biss bħala gwida. Jekk il-
proġett li għandu jiġi żviluppat isemmi din it-tip ta' informazzjoni, din tkun trażmessa lill-operatur 
Design & Build li jivvaluta jekk hijiex konformi mal-ambizzjonijiet u l-objettivi tal-Parlament Ewropew. 
Il-Parlament Ewropew se jiggarantixxi l-kunċett fejn jidħol l-operatur Design & Build. F'dan ir-rigward, 
huwa beħsiebu jitlob lill-awtur tal-kunċett magħżul jassistih fl-istadji tal-iżvilupp tal-proġett. 
Madankollu, bħala miżura ta' prekawzjoni, il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jwettaq jew li ma 
jwettaqx il-proġett u li jqabbad jew li ma jqabbadx missjoni ta' assistenza. 
 

KAPITOLU 4.  L-ISFOND 
Il-binja Paul-Henri Spaak hija parti minn kampus b'total ta' madwar 665.000 m², magħmul minn 
madwar għaxar binjiet. L-erja grossa tal-binja attwali hija ta' madwar 84.000 m²(2) u tista' tiżdied skont 
ir-regoli tal-ippjanar urbanistiku eżistenti. Hija tospita l-emiċiklu tal-Parlament Ewropew fi Brussell fejn 
jiltaqgħu 751 Membru tal-PE mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.  
Il-Parlament Ewropew, bħala assemblea multikulturali u multilingwi li fih huma mitkellma u 
interpretati mhux inqas minn 24 lingwa, jinkorpora l-motto Ewropew: "magħqudin fid-diversità". 
Il-binja tinsab f'salib it-toroq ta' żewġ żoni urbani differenti fil-forma u fil-funzjonijiet u tingħaqad ma' 
park kbir fi Brussell, il-Park Léopold, li huwa żona ta' diversi stabbilimenti kulturali u xjentifiċi. 
  
 
 

KAPITOLU 5.  IL-FUNZJONIJIET 
Il-binja futura se jkollha takkomoda: 

 L-emiċiklu li se jkollu jilqa' lill-Membri tal-PE kollha kif ukoll lill-viżitaturi; 

 Il-kmamar tal-kumitati parlamentari u tat-trilogi 3; 

 Spazju fejn iċ-ċittadini jintlaqgħu, jiltaqgħu flimkien u jitgħallmu; 

 Spazji uffiċjali; 

                                                           
2 Erja utli: madwar 39.000 m² 

3 Il-laqgħat tat-trilogi huma laqgħat ta' konċiljazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni bejn rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament. 
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 Spazji għall-mezzi tax-xandir; 

 Spazji għall-attivitajiet kulturali; 

 Spazji għall-konvivjalità; 

 Spazji ta' appoġġ għall-attivitajiet kollha tal-Parlament Ewropew. (Sommarji fl-anness 2). 

Sabiex tkun tista' tiġi ppreżentata varjetà fil-proġetti, uħud mill-funzjonijiet tal-programm ġenerali 
huma ppreżentati bħala għażla u oħrajn huma ppreżentati b'kapaċità minima u b'kapaċità ideali. Dawn 
l-elementi jidhru fl-Anness imsemmi hawn fuq. 
L-organizzazzjoni tal-funzjonijiet għandha tippermetti faċilità kbira fl-użu, viżibbiltà naturali li 
timminimizza s-sinjali, u l-introduzzjoni ta' rotot ċari, b'mod partikolari għall-utenti, il-protokoll, il-
mezzi tax-xandir, il-viżitaturi u l-loġistika.  
Barra minn hekk, il-viżitaturi għandhom ikunu jistgħu jsegwu rotta li tipprovdilhom esperjenza unika. 
Il-flessibbiltà tal-binja għandha tippermetti li, fuq perjodu qasir ta' żmien, l-ispazji jintużaw b'diversi 
modi u fuq perjodu twil ta' żmien, jingħataw faċilment l-iskop il-ġdid tagħhom. 
  

KAPITOLU 6.  IR-RINNOVAMENT 
Għalkemm iż-żona li fiha jinsabu l-istituzzjonijiet Ewropej għaddiet minn bosta operazzjonijiet ta' 
twaqqigħ/rikostruzzjoni, l-approċċ ambjentali bbażat fuq l-analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja u l-ambizzjonijiet 
tar-Reġjun ta' Brussell-Kapitali f'termini ta' żvilupp ta' ekonomija ċirkolari jagħmilha neċessarja li tiġi 
kkunsidrata, bl-istess interess, operazzjoni ta' rinnovazzjoni minflok rikostruzzjoni.  
 
Fil-każijiet kollha, il-kundizzjoni ġenerali tal-binja teħtieġ rinnovazzjoni estensiva. 
Il-kunċett ta' rinnovament jippermetti approċċ miftuħ għaż-żewġ proċessi kostruttivi4. 
 
 

  

                                                           
4 Ara wkoll l-Artikolu IV.3.1  
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PARTI II. IL-PROĊEDURA 

KAPITOLU 1.  PUNTI ĠENERALI  

 DESKR I Z ZJON I  QA SI RA  TA L -
PR OĊED UR A  

Din il-proċedura hija kompetizzjoni ristretta f'żewġ fażijiet, jiġifieri: 

 Fażi tal-għażla tal-kandidati; 

 Fażi ta' kompetizzjoni tal-iskizzijiet per se. 

Matul l-ewwel fażi, il-Parlament Ewropew se jiġbor l-applikazzjonijiet li jkunu ġew ippreżentati u 
jagħżel il-kandidati li se jżomm abbażi ta' kriterji oġġettivi li jippermettu, b'mod partikolari, li jiġu 
vvalutati l-kapaċitajiet ekonomiċi u professjonali tal-kandidati għall-iskop tal-kompetizzjoni. 
Fl-aħħar ta' din il-fażi, il-kandidati magħżula - hawn taħt imsejħa wkoll "kompetituri" - se jiġu mistiedna 
jipparteċipaw fil-fażi tal-kompetizzjoni tal-iskizzijiet, li matulha se jintalbu jippreżentaw l-iskizzijiet 
tagħhom, li se jiġu ppreżentati lill-ġurija responsabbli għall-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tagħhom u 
għall-għażla tar-rebbieħ. 
Aktar informazzjoni dwar l-iżvolġiment preċiż ta' kull fażi tingħata aktar tard f'dawn ir-regoli. 
 

 KRITERJI TA' ELIĠIBBILTÀ  

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 2 tal-Parti II ta' dawn ir-
regoli, il-parteċipazzjoni f'din il-kompetizzjoni hija miftuħa bl-istess kundizzjonijiet għall-persuni fiżiċi, 
ġuridiċi u l-entitajiet pubbliċi kollha: 

 Minn Stat Membru tal-Unjoni Ewropea; 

 Minn pajjiż terz li għandu ftehim speċifiku mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-akkwist pubbliku; 

 Minn pajjiż terz li rratifika "il-Ftehim plurilaterali tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)". 

 
Avviż importanti għall-kandidati Brittaniċi: 
 
L-operaturi ekonomiċi stabbiliti fir-Renju Unit huma awtorizzati japplikaw għal din il-kompetizzjoni, u 
jekk jintgħażlu, jippreżentaw skizz. 
 
Fil-każ li r-Renju Unit kellu joħroġ mill-Unjoni Ewropea, ir-regoli ta' aċċess għall-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku u tal-kompetizzjoni applikabbli għall-operaturi ekonomiċi stabbiliti f'pajjiż terz ikunu 
applikabbli għall-operaturi ekonomiċi stabbiliti fir-Renju Unit sa mid-data uffiċjali tal-ħruġ, sakemm ir-
Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma jkunux qablu mod ieħor fin-negozjati li jkunu għaddejjin. 
 
Jekk id-dispożizzjonijiet legali li jirriżultaw min-negozjati u applikabbli wara l-ħruġ ma jkunux 
ipprevedew dritt ta' parteċipazzjoni, il-Parlament Ewropew għandu jeskludi mill-proċedura l-
parteċipanti li huma stabbiliti fir-Renju Unit. Din l-esklużjoni tkun tista' sseħħ fi kwalunkwe stadju tal-
proċedura qabel id-data li fiha jinħatar il-kandidat. 

 GRUPPI TA' OPERATURI 
EKONOMIĊI   

Il-gruppi ta' operaturi ekonomiċi huma awtorizzati jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni. 
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Il-Parlament Ewropew jista' jaċċetta diversi forom legali ta' gruppi, dment li, fi kwalunkwe każ, jiżguraw 
l-obbligazzjoni in solidum tal-membri tal-grupp fir-rigward tal-Parlament Ewropew. 
Jekk l-applikazzjoni titressaq minn grupp ta' operaturi ekonomiċi, ir-rappreżentant legali tal-grupp 
jeħtieġlu jkun perit. 
Skont l-Artikolu 6 tal-liġi Belġjana tal-20 ta' Frar 1939, li skonta "l-eżerċizzju tal-professjoni ta' perit 
huwa inkompatibbli ma' dak ta' kuntrattur ta' xogħlijiet pubbliċi jew privati", il-kuntratturi ta' xogħlijiet 
pubbliċi li jagħmlu parti minn grupp ekonomiku li jkun pparteċipa f'din il-kompetizzjoni se jiġu esklużi 
mill-parteċipazzjoni fil-proċeduri kollha ta' kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet marbuta mal-proġett ta' 
rinnovament tal-binja PHS fi Brussell. 
 

 PREMJIJIET   

Kull kompetitur li jkun ħa sehem fit-tieni fażi tal-kompetizzjoni u li ma jkunx rebbieħ, iżda li jkun 
ipprovda skizz ta' kwalità suffiċjenti u rikonoxxut skont id-dispożizzjonijiet tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
se jitħallas ammont sa EUR 50,000 mingħajr VAT, b'irċevuta ta' fattura "għall-bilanċ ta' kwalunkwe 
kont". 
Jekk kompetitur jippreżenta skizz għal kull proċess kostruttiv, ta' rinnovazzjoni u rikostruzzjoni 
(ara IV.1), skizzijiet li jkunu ta' kwalità suffiċjenti u rikonoxxuti skont id-dispożizzjonijiet tar-regoli tal-
kompetizzjoni, huwa se jitħallas ammont sa EUR 75,000 mingħajr VAT, b'irċevuta ta' fattura "għall-
bilanċ ta' kwalunkwe kont". 
F'din il-kapaċità, ir-rebbieħ tal-kompetizzjoni se jirċievi ammont ta' EUR 150,000 mingħajr VAT, b'għoti 
ta' fattura "għall-bilanċ ta' kwalunkwe kont". 
Il-premjijiet ta' hawn fuq m'humiex kumulattivi. 
 

 IMPLIKAZZJONIJIET TAL-
PARTEĊIPAZZJONI FIL -

KOMPETIZZJONI   

Il-parteċipazzjoni f'din il-kompetizzjoni timplika li l-kandidat jaċċetta l-kundizzjonijiet stipulati fid-
dokumenti li ġejjin: 

 L-avviż ta' kompetizzjoni; 

 Dawn ir-regoli u l-annessi tagħhom. 

L-ispejjeż inkorsi fil-qafas tal-parteċipazzjoni ta' din il-kompetizzjoni jaqgħu f'idejn il-kandidati u ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal rimborż. 
 
Is-segwitu tal-applikazzjonijiet se jinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar tad-data personali 
(pereżempju, l-isem, l-indirizz, is-CV).  
Din id-data se tiġi pproċessata b'mod konformi mar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, 
uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ara wkoll II.1.9). 
 
Billi jieħdu sehem fil-kompetizzjoni, il-kandidati jaċċettaw li huma biss ikunu responsabbli fil-każ ta' 
talba relatata mal-attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-kompetizzjoni. Il-kompetituri jaċċettaw l-obbligi 
stabbiliti fl-Artikolu 129 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. 
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 KUNFIDENZJALITÀ 

Il-kompetituri jintrabtu li ma jiżvelaw l-ebda informazzjoni (b'mod partikolari, dik amministrattiva, 
baġitarja, teknika, organizzattiva, operattiva, eċċ.), u li ma jiżvelaw l-ebda dokument miksub matul il-
kompetizzjoni, u li l-informazzjoni u d-dokumenti kollha għandhom jitqiesu bħala kunfidenzjali. 
Kull ksur tar-regola ta' kunfidenzjalità stabbilita hawn fuq se jwassal għaċ-ċaħda immedjata tal-
applikazzjoni tal-kontraventur f'kull stadju tal-proċedura. 
  

 DRITTIJIET TAL-AWTUR 

Il-kompetituri għandhom jiċċertifikaw lill-Parlament Ewropew: i) l-identità tal-awturi li kkontribwew 
bl-għażliet kreattivi tagħhom għall-iskizzijiet, il-mudelli, il-pjanijiet u l-proġetti ppreżentati; ii) li dawn 
l-awturi, li l-kompetituri infurmawhom kif xieraq dwar il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni, ċedew 
b'mod validu u bil-miktub id-drittijiet ekonomiċi tal-awtur lill-kompetitur u, fil-limiti previsti fir-regoli 
tal-kompetizzjoni, irrinunzjaw id-drittijiet morali fuq l-iskizzijiet u l-proġetti. 
 
Għal dan il-għan, fl-att ta' impenn ippreżentat mal-iskizz, se tiġi stabbilita dikjarazzjoni fuq l-unur, 
iffirmata mir-rappreżentant legali tal-kompetituri. L-effett ta' din id-dikjarazzjoni huwa li tinvolvi r-
responsabbiltà tal-kompetitur f'dak li għandu x'jaqsam mal-kisba tad-drittijiet ekonomiċi tal-
kollaboraturi kreattivi u mar-rinunzja limitata ta' dawn il-kollaboraturi tad-drittijiet morali tagħhom. 
 
Id-dokumenti, l-iskizzijiet, il-mudelli, inkluż f'format oriġinali, il-pjanijiet u l-mezzi l-oħra ppreżentati 
b'rabta mal-kompetizzjoni jibqgħu proprjetà tal-Parlament Ewropew. 
 
Skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu, il-kompetituri jimpenjaw ruħhom li jċedu lill-Parlament 
Ewropew id-drittijiet kollha għall-użu relatati mal-iskizzijiet, il-mudelli, il-pjanijiet u l-kreazzjonijiet oħra 
ppreżentati fil-kuntest tal-kompetizzjoni. Id-drittijiet ċeduti għall-użu se jiġu eżerċitati fil-kuntest tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni relatati mal-kompetizzjoni u mat-twettiq eventwali ta' proġett. Din 
iċ-ċessjoni tingħata għall-użu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u, fil-każ tar-riproduzzjoni u l-
komunikazzjoni bl-internet jew b'mezzi oħra ta' komunikazzjoni internazzjonali, fid-dinja kollha. Dawn 
id-drittijiet għall-użu jinkludu b'mod partikolari: 

a. id-dritt ta' riproduzzjoni u pubblikazzjoni, f'kull forma u fuq kwalunkwe mezz magħżul mill-
Parlament Ewropew, inkluż b'mod partikolari fuq il-karti u l-kompjuter;  

b. id-dritt ta' distribuzzjoni ta' kopji li jirriproduċu l-kreazzjonijiet; 
c. id-dritt ta' modifika fi kwalunkwe forma, b'mod partikolari għal finijiet ta' komunikazzjoni tal-

Parlament Ewropew jew għat-twettiq tar-rinnovazzjoni jew tar-rikostruzzjoni tal-binja PHS; 
d. id-dritt ta' komunikazzjoni lill-pubbliku permezz ta' kwalunkwe proċess, irrispettivament mill-

mezz ta' komunikazzjoni u partikolarment bil-fili jew mingħajr fili, bis-satellita jew bil-cable, bl-
internet u f'wirjiet. 

Iċ-ċessjoni tad-drittijiet kif definita hawn fuq tikkostitwixxi l-kunsiderazzjoni għall-parteċipazzjoni fit-
tieni fażi tal-kompetizzjoni u l-ħlas lill-kompetituri tal-premju, kif definit fl-Artikolu II.1.4 tar-regoli tal-
kompetizzjoni. Il-premju mħallas lill-kompetituri jinkludi wkoll id-dritt li l-Parlament Ewropew jerġa' 
juża soluzzjonijiet parzjali proposti mill-kompetituri fil-kuntest tal-kompetizzjoni. Id-drittijiet tal-użu 
mill-Parlament Ewropew kif definiti fir-raba' subparagrafu, ta' hawn fuq, ta' dan l-Artikolu ma jagħtu 
lok għall-ebda pagament jew kumpens addizzjonali għal dak il-premju. 
 
Il-Parlament Ewropew jimpenja ruħu li juża l-mezzi u l-kreazzjonijiet inklużi fil-proġetti billi jsemmi, fejn 
ikun possibbli, l-ismijiet tal-kompetituri u l-awturi skont il-prattika ġeneralment aċċettata. 
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Il-Parlament Ewropew jakkwista wkoll id-dritt tal-ewwel pubblikazzjoni tal-proġetti u tal-ewwel wirja 
tal-iskizzijiet, il-mudelli, il-pjanijiet u mezzi oħra li l-kompetituri jippreżentaw fil-kuntest tal-
kompetizzjoni. L-awturi ma jiddeċidux meta, fejn u taħt liema ċirkostanzi l-kreazzjoni tagħhom se tiġi 
żvelata għall-ewwel darba. 
 
Bi tpattija għall-ħlas tal-premjijiet previsti lill-kompetituri li jkunu pprovdew skizz konformi, il-
Parlament Ewropew jikseb id-dritt li jimplimenta, jew le, il-proġett magħżul, filwaqt li jadattah u 
jikkompletah skont x'inhu previst fil-livell tat-tfassil dettaljat u tat-twettiq. L-awtur tal-proġett magħżul 
jagħti d-dritt tiegħu ta' adattament tal-iskizzijiet u elementi oħra tal-kunċett ġenerali u jaqbel li jċedi 
d-dritt ta' integrità tiegħu kontra d-deċiżjonijiet meħuda fil-fażi tat-tfassil dettaljat u t-tlestija/twettiq 
finali tal-proġett ta' rinnovament tal-binja Paul-Henri Spaak. 
 
Permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-kompetizzjoni, il-kompetituri, f'każ li l-proġett tagħhom 
jintagħżel, jawtorizzaw ir-riproduzzjoni fuq kwalunkwe mezz u l-komunikazzjoni lill-pubbliku, bi 
kwalunkwe mod u taħt kull forma, tal-immaġni tal-binja PHS rinnovata u tal-iskizz tagħha prodott 
kompletament jew parzjalment fit-twettiq finali, u jċedu d-dritt ta' awtur tagħhom biex joġġezzjonaw 
għal dan. Din l-awtorizzazzjoni tingħata għall-benefiċċju tal-Parlament Ewropew, tal-istituzzjonijiet 
Ewropej l-oħra u tal-awtoritajiet federali, reġjonali u lokali Belġjani. It-trasferiment tad-drittijiet 
imsemmija f'dan is-subparagrafu, kif ukoll ir-rinunzja parzjali prevista fih, se jitħallas mill-Parlament 
Ewropew, bl-ammont ta' EUR 100 000 mingħajr VAT, b'għoti ta' fattura "għall-bilanċ ta' kwalunkwe 
kont". Il-Parlament Ewropew jimpenja ruħu li jsemmi, fejn ikun possibbli, l-ismijiet tal-kompetituri u l-
awturi skont il-prattika ġeneralment aċċettata. 
 

 PUBBLIĊITÀ  

Kwalunkwe referenza għal din il-kompetizzjoni, b'mod partikolari fil-kuntest ta' reklamar kummerċjali, 
referenzi professjonali jew pubblikazzjonijiet mill-kandidati, hija pprojbita, ħlief bl-awtorizzazzjoni bil-
miktub minn qabel tal-Parlament Ewropew. 
 

 DATA PERSONALI  

Is-segwitu tal-applikazzjonijiet se jinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar tad-data personali 
(pereżempju, l-isem, l-indirizz, is-CV).  
Il-Parlament Ewropew, bħala l-korp responsabbli għall-organizzazzjoni tal-kompetizzjonijiet, jiżgura li 
d-data personali tal-kandidati tiġi pproċessata fir-rispett sħiħ tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, 
speċjalment rigward il-kunfidenzjalità u s-sigurtà tagħhom. 
Id-data personali se tiġi pproċessata biss minn uffiċjali maħtura mid-Direttorat D - Proġetti Immobiljari 
tad-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika u esklussivament fil-kuntest tal-kompetizzjoni.  
Fuq talba, il-kandidati se jkunu jistgħu jiksbu komunikazzjoni tad-data personali tagħhom u jikkoreġu 
kwalunkwe data personali mhux eżatta jew mhux kompluta.  
Għal kull mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-data personali, il-kandidat jista' jikkuntattja lid-Direttorat D 
- Proġetti Immobiljari.  
Madankollu, peress li d-data tkun ġiet ikkomunikata mill-kandidati nfushom, kwalunkwe rettifika 
mitluba wara l-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet mhix se titqies għall-evalwazzjoni 
tal-applikazzjonijiet.  
Kull kandidat għandu d-dritt li, fi kwalunkwe mument, jirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data f'dak li jikkonċerna d-data personali tiegħu. 
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 UŻU TAL-LINGWI 

L-użu tal-lingwi fil-kuntest tal-proċedura. 
Il-parteċipanti huma mitluba jagħtu attenzjoni lill-elementi li ġejjin: 

 Ir-regoli tal-kompetizzjoni huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. 
Madankollu, f'każ ta' dubju dwar it-traduzzjonijiet, il-verżjoni bil-Franċiż biss se titqies 
awtentika. 

 Mhix se tintalab traduzzjoni ta' dokumenti uffiċjali ta' sostenn, jiġifieri dawk minn awtoritajiet 
nazzjonali, organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali jew korpi simili, dwar il-kriterji ta' esklużjoni 
u għażla, dment li dawn ikunu f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 Il-formoli standard li għandhom jintużaw għat-tħejjija tad-dokumenti li jiffurmaw il-fajl tal-
applikazzjoni huma disponibbli bil-Franċiż u bl-Ingliż biss. 

 L-applikazzjonijiet se jiġu vvalutati abbażi tal-verżjonijiet bil-Franċiż jew bl-Ingliż tad-dokumenti 
ppreżentati mill-kandidati jew, fejn applikabbli, traduzzjonijiet bl-Ingliż jew bil-Franċiż mid-
Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Il-kandidati li se jippreżentaw dokumenti f'lingwa oħra għajr il-Franċiż jew l-Ingliż jaċċettaw li l-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom issir abbażi tat-traduzzjonijiet imsemmija hawn fuq, u 
jirrinunzjaw għal kull appell ta' traduzzjoni jew interpretazzjoni li jqisu żbaljata. 

 Id-dokumenti ta' referenza għall-kompetizzjoni tal-iskizzijiet infushom se jkunu disponibbli 
esklussivament bil-Franċiż u bl-Ingliż. 

 Id-dokumenti li se jiġu ppreżentati mill-kompetituri fil-kompetizzjoni tal-iskizzijiet għandhom ikunu 
esklussivament bil-Franċiż jew bl-Ingliż. 

 Il-leġiżlazzjoni lokali ta' Brussell teżisti bil-Franċiż u bl-Olandiż biss. 

Minħabba dawn l-elementi, ikun indispensabbli li diversi membri tat-tim li se jkun responsabbli, f'każ 
li jintgħażel il-kandidat, mit-twettiq tal-iskizz, ikollhom għarfien tajjeb ħafna tal-Franċiż u/jew tal-
Ingliż.  
 
L-użu tal-lingwi f'każ li jiġi konkluż kuntratt wara l-kompetizzjoni. 
F'każ li l-Parlament Ewropew ikollu jiddeċiedi li jikkonkludi kuntratt mal-awtur tal-proġett magħżul, il-
lingwi ta' ħidma għat-twettiq ta' dawn il-kuntratti se jkunu l-Franċiż u l-Ingliż.   
  

 KALENDARJU TA' PREVIŻJONI 
TAL-KOMPETIZZJONI  

Il-kalendarju ta' previżjoni huwa mehmuż mal-Anness 3. 
 

 DOKUMENTI TAL-PROĊEDURA  

Id-dokumenti li se jippermettu lill-kandidati jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom għall-ewwel fażi 
tal-kompetizzjoni, u b'mod partikolari l-formoli standard, huma disponibbli għal download bla ħlas fuq 
is-sit web https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Dawn id-dokumenti huma disponibbli f'format li jista' jiġi editjat u f'format li ma jistax jiġi editjat. 
Id-dokumenti f'format li jista' jiġi editjat huma kkomunikati biss biex jiffaċilitaw il-preparazzjoni tal-fajl 
tal-applikazzjoni. 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Il-kandidati huma awtorizzati jimlew dawn id-dokumenti fil-postijiet xierqa, mingħajr ma 
jimmodifikaw it-test preeżistenti. 
F'każ ta' diskrepanza bejn id-dokumenti f'format li jista' jiġi editjat u dawk f'format li ma jistax jiġi 
editjat, huma biss dawn tal-aħħar li se jitqiesu awtentiċi. 
Id-dokumenti li se jippermettu lill-kandidati magħżula fi tmiem l-ewwel fażi jippreżentaw il-proġetti 
tagħhom se jintbagħtu direttament mill-Parlament Ewropew fi żmien xieraq. 
 

 SPEJJEŻ  

L-ispejjeż inkorsi fil-qafas tal-parteċipazzjoni ta' din il-kompetizzjoni jaqgħu f'idejn il-kandidati u ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal rimborż. 
 

KAPITOLU 2. KOMUNIKAZZJONI MATUL IL-
PROĊEDURA   

Il-kuntatti bejn il-Parlament Ewropew u l-kandidati jew bejn il-kandidati u l-ġurija huma strettament 
ipprojbiti matul il-proċedura kollha, b'riskju ta' esklużjoni mill-proċedura, ħlief fil-każijiet li ġejjin. 

 MATUL IL-FAŻI TAL-GĦAŻLA  

A. Kuntatt fuq inizjattiva tal-kandidati 
Il-kandidati li jixtiequ jiksbu informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura nnifisha jew dwar id-
dokumenti relatati mal-proċedura għandhom jippreżentaw il-mistoqsijiet tagħhom bil-miktub qabel il-
11/12/2019 fl-indirizz li ġej:  

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

Referenza ta' din il-proċedura: KOMPETIZZJONI NRU 06D40/2019/M052 
Il-Parlament Ewropew mhux se jwieġeb mistoqsijiet orali, mistoqsijiet mibgħuta wara l-iskadenza jew 
mistoqsijiet miktuba jew indirizzati b'mod żbaljat.  
Il-mistoqsijiet li jaslu u t-tweġibiet korrispondenti se jintbagħtu permezz tas-sit 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, aċċessibbli għall-kandidati kollha, mhux 
aktar tard mill-17/12/2019.   
 
B. Kuntatt fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
Fuq inizjattiva tiegħu stess, il-Parlament Ewropew jista', jekk id-dipartimenti tal-istituzzjoni jsibu li 
hemm żball, nuqqas ta' preċiżjoni, ommissjoni jew kull tip ieħor ta' nuqqas materjali fit-test tad-
dokumenti relatati mal-proċedura, jinforma lill-kompetituri permezz tas-sit web li ġej: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Il-kandidati huma għalhekk mistiedna jikkonsultaw dan is-sit b'mod regolari matul il-fażi tal-għażla. 
 

 MATUL IL-FAŻI TAL-
KOMPETIZZJONI TAL-

ISKIZZIJIET  

A. Kuntatt fuq inizjattiva tal-kompetituri 
Fuq talba bil-miktub mingħand il-kompetituri, il-Parlament Ewropew jista' jipprovdi informazzjoni 
addizzjonali biss sabiex tiġi spjegata n-natura tal-kompetizzjoni, it-termini tal-istedina għal 
kompetizzjoni u dokumenti oħra relatati mal-fażi tal-kompetizzjoni tal-iskizzijiet. 

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


Kompetizzjoni n° 06D40-2019-M052  12 

Rinnovament tal-PHS  Regoli tal-Kompetizzjoni 

It-talbiet għandhom jintbagħtu esklussivament permezz ta' email lil: 
INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 

It-talbiet għandhom jiġu mmarkati "KOMPETIZZJONI NRU 06D40/2019/M052" 
L-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-mistoqsijiet se tiġi kkomunikata lill-kompetituri fl-istedina għal 
kompetizzjoni. 
Mhumiex se jiġu aċċettati talbiet mibgħuta wara l-iskadenza jew mistoqsijiet miktuba jew indirizzati 
b'mod żbaljat. 
Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet se jinġabru f'dokument li se jintbagħat lill-kompetituri kollha sad-data li se 
tiġi kkomunikata fl-istedina għal kompetizzjoni, permezz ta' email. 
 
B. Kuntatt fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
Fuq inizjattiva tiegħu stess, il-Parlament Ewropew jista', jekk id-dipartimenti tal-istituzzjoni jsibu li 
hemm żball, nuqqas ta' preċiżjoni, ommissjoni jew kull tip ieħor ta' nuqqas materjali fit-test tal-istedina 
għal kompetizzjoni, tar-regoli tal-kompetizzjoni jew fi kwalunkwe dokument ieħor neċessarju għall-
preżentazzjoni tal-iskizzijiet, jinforma lill-kompetituri fl-istess data u b'kundizzjonijiet strettament 
identiċi. Din l-informazzjoni se tiġi kkomunikata esklussivament permezz ta' email. 

 
C. Kuntatt waqt iż-żjara fakultattiva fil-binja 
Matul iż-żjara fakultattiva tal-binja, il-kompetituri se jitħallew jistaqsu mistoqsijiet ta' natura ġenerali 
biss, li m'għandhomx x'jaqsmu mal-aspetti proċedurali u/jew tekniċi tal-kompetizzjoni. 
Jekk, wara ż-żjara fakultattiva fil-binja, il-kompetituri jkunu jixtiequ jistaqsu mistoqsijiet aktar speċifiċi, 
huma se jkunu jistgħu jagħmlu dan skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu A ta' hawn fuq.  
 
D. Kuntatt mal-ġurija 
Kwalunkwe kuntatt bejn il-kompetituri u l-membri tal-ġurija, inkluż biex jiġu ċċarati n-natura tal-
kompetizzjoni, id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regoli, it-termini tal-istedina għal kompetizzjoni jew 
kwalunkwe dokument ieħor fil-proċedura, huwa pprojbit.  
 
E. Kuntatt bejn il-kompetituri 
Kwalunkwe kuntatt bejn il-kompetituri, ħlief il-preżenza tagħhom matul iż-żjarat fakultattivi, huwa 
pprojbit matul il-kompetizzjoni. 
 

KAPITOLU 3.  IL-ĠURIJA  

 KOMPOŻIZZJONI TAL -ĠURIJA  

Il-ġurija se tkun magħmula minn 11-il membru sħiħ: 

 Żewġ Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew; 

 Żewġ Rappreżentanti tar-Reġjun ta' Brussell-Kapitali; 

 Perit mill-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew; 

 Erba' periti minn barra l-Parlament Ewropew; 

 Pjanifikatur urban minn barra l-Parlament Ewropew; 

 Espert ambjentali; 

u membri supplenti. 
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 VALUTAZZJONI PRELIMINARI 
TAL-ISKIZZIJ IET  

Qabel ma jiġu ppreżentati lill-ġurija, il-proġetti jiġu vverifikati mis-segretarjat tal-ġurija li se jfassal 
rapport rigward il-konformità tagħhom mar-regoli tal-kompetizzjoni u l-konsistenza mad-data bażika 
u mal-programm, kif ukoll ma' kull dokumentazzjoni oħra mogħtija lill-kompetituri: 

 mill-aspett amministrattiv, fir-rigward tal-preżentazzjoni f'waqtha, il-preżentazzjoni tad-
dokumenti kollha meħtieġa u l-anonimità; 

 u mill-aspett tar-rekwiżiti tekniċi tal-proġett, kif deskritti f'dawn ir-regoli tal-kompetizzjoni u l-
annessi tagħhom.  

Bl-istess mod, ir-rapport tal-ġurija se jinkludi l-iżbalji tad-disinn, tar-reġistrazzjoni jew tal-kalkolu li 
jistgħu jaffettwaw id-dokumenti ppreżentati mill-kompetituri. 
L-iskizzijiet jiġu analizzati b'mod kunfidenzjali mis-segretarjat tal-ġurija. Ir-rapport ta' valutazzjoni 
preliminari ma jsemmix l-ismijiet tal-kompetituri u jindika l-iskizzijiet permezz tal-kodiċi ta' 
identifikazzjoni biss imsemmija fl-Artikolu IV.2.3. 
Ir-rapport ta' valutazzjoni preliminari jiġi ppreżentat lill-ġurija qabel ma jibdew l-operazzjonijiet ta' 
evalwazzjoni assenjati lilu. 
 

 L- IŻVOLĠIMENT TAL -ĦIDMA 
TAL-ĠURIJA  

Il-ġurija se tqis ir-rapport ta' valutazzjoni preliminari, se tiddetermina jekk l-iskizzijiet humiex konformi 
mad-dispożizzjonijiet tar-regoli tal-kompetizzjoni u se tistabbilixxi rapport ta' konformità għal kull skizz. 
Il-ġurija se tevalwa l-iskizzijiet abbażi tad-dokumenti ppreżentati mill-kompetitur, minbarra l-envelop 
li jkun fih il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskizz. 
Il-ġurija telimina mill-proċedura kwalunkwe proġett li l-awtur tiegħu ma jkunx irrispetta l-
kundizzjonijiet bażiċi stabbiliti fir-regoli, fil-programm u f'elementi oħra tal-kompetizzjoni. Telimina 
wkoll il-proġetti li jkun fihom plaġjariżmu evidenti jew inkella dawk fejn ix-xogħol ma jkunx ta' kwalità 
għolja biżżejjed. F'dak il-każ, l-awturi ma jirċievu ebda remunerazzjoni għall-proġetti tagħhom. 
Matul il-ħidma tal-ġurija, il-kworum huwa stabbilit għal seba' membri li terz minnhom ikunu periti. 
Il-ġurija se tagħmel distinzjoni bejn l-iskizzijiet li se jwasslu għal rinnovazzjoni u dawk li se jwasslu għal 
demolizzjoni/rikostruzzjoni, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu IV.3.1. 
Il-ġurija tivvaluta l-iskizzijiet skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu IV.3.2.  
Il-ġurija tikklassifika l-iskizzijiet u tħabbar il-proġett rebbieħ.  
Il-ġurija se tieħu deċiżjoni finali dwar il-klassifikazzjoni tal-iskizzijiet, identifikati biss bil-kodiċi ta' 
identifikazzjoni msemmija fl-Artikolu IV.2.3. Ladarba din id-deċiżjoni finali tkun ittieħdet u tkun ġiet 
iffirmata mill-membri tal-ġurija, id-deċiżjoni se tiġi rreġistrata uffiċjalment mill-Parlament Ewropew. 
Il-ġurija tfassal rapport: 

 li jelenka l-kompetituri bil-kodiċi tagħhom, magħżula skont l-ordni tal-mertu u li jindika l-
proċess użat; 

 li jiddefinixxi l-punti b'saħħithom u dawk dgħajfin tar-rebbieħ u tal-aħjar proġett li jkun 
rrikorra għall-proċess l-ieħor; 

Ladarba tkun twettqet din l-operazzjoni, l-envelops kollha li jkun fihom il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-
iskizzijiet ikunu jistgħu jinfetħu sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati l-awturi ta' kull skizz. 
Id-deċiżjonijiet tal-ġurija huma vinkolanti għall-awtorità kontraenti. M'għandu jkun hemm l-ebda 
appell minnhom. 
Mingħajr preġudizzju għal dan ta' hawn fuq, jekk kompetitur ma jkunx ippreżenta l-att ta' impenn 
tiegħu, jekk l-att ta' impenn ma jkunx ġie ffirmat, jew ikun fih riżervi, il-Parlament Ewropew, wara 
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analiżi u konsultazzjonijiet eventwali, jirriżerva d-dritt li jeskludi lil dan il-kompetitur. Jekk dan ikun il-
każ tar-rebbieħ, il-PE jirriżerva d-dritt li jinnomina minfloku u jiddikjara bħala rebbieħ il-kompetitur 
mhux eskluż li jkun ġab l-ogħla klassifikazzjoni mill-ġurija. 
 

PARTI III. IL-FAŻI TAL-GĦAŻLA 

KAPITOLU 1.  ĠENERALI 

 OBJETTIVI TAL-GĦAŻLA  

Il-fażi tal-għażla għandha l-għan li tagħżel il-kandidati li se jiġu mistiedna jippreżentaw l-iskizz tagħhom 
fil-fażi tal-kompetizzjoni tal-iskizzijiet innifisha. 
Matul din il-fażi, il-Parlament Ewropew se jiżgura li l-kandidati magħżula jkunu, minn naħa, intitolati li 
jipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni fid-dawl tar-regoli applikabbli u l-għan innifsu tal-kompetizzjoni, u, 
min-naħa l-oħra, li ma jkunux f'waħda mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni elenkati fir-Regolament 
Finanzjarju (ara hawn taħt), u fl-aħħar nett li jkollhom biżżejjed kapaċità ekonomika u professjonali 
biex jipparteċipaw. 
Sakemm in-numru ta' applikazzjonijiet jippermetti, se jintgħażlu minimu ta' 10 kandidati u massimu ta' 
25 kandidat biex jipparteċipaw fit-tieni fażi tal-kompetizzjoni. 
 

 TWISSIJA 

L-applikazzjoni tiġi analizzata abbażi ta' fajl.  
Il-kandidati huma mitluba jimlew il-formoli u jipprovdu informazzjoni b'mod preċiż.  
Ċerti dokumenti ta' sostenn iridu jiġu mehmuża mal-fajl tal-applikazzjoni.  
Oħrajn jistgħu jintalbu mill-Parlament Ewropew matul il-proċedura. 
Jekk il-kandidati ma jikkomunikawx id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa flimkien mal-fajl tal-
applikazzjoni tagħhom, jew jekk ma jikkomunikawx id-dokumenti ta' sostenn mitluba mill-Parlament 
Ewropew matul il-proċedura fi żmien l-iskadenzi imposti, jew jekk id-dokumenti ta' sostenn 
ikkomunikati ma jkunux konformi mad-dikjarazzjonijiet tagħhom, l-applikazzjoni tagħhom tista' tiġi 
miċħuda. 
Il-kandidati għandhom jinnotaw li ċerti dokumenti u/jew dokumenti ta' sostenn għandhom jiġu 
mehmuża mal-applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda. 
Dawn id-dokumenti u/jew id-dokumenti ta' sostenn huma identifikati aktar 'il quddiem. 
 

KAPITOLU 2. KRITERJI TA' ESKLUŻJONI U TA' 
GĦAŻLA  

 KRITERJI TA' ESKLUŻJONI  

Din il-proċedura hija soġġetta għar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, 
minn hawn 'il quddiem, "ir-Regolament Finanzjarju". 
Kull parteċipant li jsib ruħu f'waħda mis-sitwazzjonijiet previsti fl-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament 
Finanzjarju jew jiġi eskluż milli jipparteċipa fil-kompetizzjoni jew ma jitħalliex jirbaħ. 
It-test sħiħ tal-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament Finanzjarju huwa stabbilit f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea L 193 tat-30 ta' Lulju 2018. Hawnhekk huma kkwotati biss estratti minnhom. 
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Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju 
1) L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew lil entità msemmija fl-

Artikolu 135(2)5 milli tieħu sehem fi proċeduri ta' għoti rregolati minn dan ir-Regolament jew milli 
tingħażel sabiex timplimenta fondi tal-Unjoni fejn dik il-persuna jew entità tkun tinsab f'waħda jew 
iżjed mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni:  

a) il-persuna jew l-entità tkun falliet, tkun soġġetta għal proċeduri ta' insolvenza jew ta' stralċ, 
ikollha l-assi tagħha qed jiġu amministrati minn likwidatur jew minn qorti, tkun tinsab fi ftehim 
ma' kredituri, ikollha l-attivitajiet kummerċjali tagħha sospiżi, jew tkun qiegħda fi kwalunkwe 
sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista taħt il-liġi tal-Unjoni jew taħt il-
liġi nazzjonali;  

b) ikun ġie stabbilit b'sentenza finali jew b'deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew l-entità 
tkun qiegħda tikser l-obbligi tagħha relatati mal-pagament tat-taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali skont il-liġi applikabbli;  

c) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deċiżjoni amministrattiva finali li 
l-persuna jew l-entità hija ħatja ta' mġiba professjonali ħażina serja billi tkun kisret il-liġijiet jew 
ir-regolamenti jew l-istandards etiċi applikabbli tal-professjoni li tappartjeni għaliha l-persuna 
jew l-entità, jew billi tkun involuta fi kwalunkwe aġir illegali li għandu impatt fuq il-kredibbiltà 
professjonali tagħha fejn dan it-tip ta' aġir jindika intenzjoni ħażina jew negliġenza serja, 
fosthom, b'mod partikolari, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:  

i) rappreżentazzjoni ħażina b'mod frodulenti jew b'negliġenza ta' informazzjoni meħtieġa 
għall-verifika tan-nuqqas ta' raġunijiet għall-esklużjoni jew għall-adempiment tal-kriterji 
ta' eliġibbiltà jew tal-għażla jew fl-implimentazzjoni tal-impenn legali;  

ii) id-dħul fi ftehim ma' persuni jew ma' entitajiet oħrajn bl-għan li tiġi kkawżata distorsjoni 
tal-kompetizzjoni;  

iii) il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali; 

iv) it-tentattiv li jiġi influwenzat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-uffiċjal tal-
awtorizzazzjoni responsabbli matul il-proċedura ta' għoti;  

v) it-tentattiv li tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista' tagħtih vantaġġi mhux xierqa fil-
proċedura ta' għoti;  

d) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali li l-persuna tkun ħatja ta' kwalunkwe minn dawn 
li ġejjin:  

i) frodi, fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill6 u l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunitajiet Ewropej, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 19957;  

ii) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 jew korruzzjoni attiva 
fis-sens tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imfassla mill-
Att tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 19978, jew aġir imsemmi fl-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 
Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI9, jew korruzzjoni kif iddefinita f'liġijiet applikabbli oħrajn;  

                                                           
5 tar-Regolament Finanzjarju. 

6 Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).  

7 ĠU C 316, 27.11.1995, p. 48. 

8 ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1. 

9 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠIA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat (ĠU L 192, 31.7.2003, 
p. 54). 
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iii) imġiba relatata ma' organizzazzjoni kriminali kif imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI10; 

iv) ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu fis-sens tal-Artikolu 1(3), (4) u (5) tad-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11;  

v) reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi, kif definiti fl-Artikoli 1 u 3 
tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI12, rispettivament, jew inċitament, 
għajnuna, tixwix jew tentattivi għat-twettiq ta' tali reati, kif imsemmija fl-Artikolu 4 ta' dik 
id-Deċiżjoni;  

vi) tħaddim tat-tfal jew reati oħra li jikkonċernaw it-traffikar tal-bnedmin kif imsemmi fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13;  

e) il-persuna jew l-entità tkun uriet nuqqasijiet sinifikanti ta' konformità mal-obbligi ewlenin fl-
implimentazzjoni ta' impenn legali iffinanzjat mill-baġit, li jkunu:  

i) wasslu għat-terminazzjoni bikrija ta' impenn legali;  

ii) wasslu għall-applikazzjoni ta' danni likwidati jew penali kuntrattwali oħrajn; jew  

iii) ġew skoperti minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, mill-OLAF jew mill-Qorti tal-Awdituri wara 
verifiki, awditjar jew investigazzjonijiet;  

f) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deċiżjoni amministrattiva finali li 
l-persuna jew l-entità tkun wettqet irregolarità fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/9514;  

g) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew 
entità ħolqot entità f'ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati obbligazzjonijiet fiskali, 
soċjali jew kwalunkwe obbligazzjoni legali oħra fil-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju rreġistrat, 
amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju tagħha;  

h) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li entità tkun 
inħolqot bil-ħsieb imsemmi fil-punt (g). 

 
2) Artikolu 141 tar-Regolament Finanzjarju 

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jiċħad minn proċedura ta' għoti lil parteċipant li:  
a) ikun f'sitwazzjoni ta' esklużjoni stabbilita f'konformità mal-Artikolu 136;  
b) ikun irrappreżenta b'mod ħażin l-informazzjoni meħtieġa bħala kondizzjoni għall-parteċipazzjoni 

fil-proċedura jew naqas milli jipprovdi din l-informazzjoni;  
c) qabel kien involut fit-tħejjija tad-dokumenti użati fil-proċedura ta' għoti fejn dan ikun jinvolvi ksur 

tal-prinċipju ta' trattament indaqs, inkluża distorsjoni tal-kompetizzjoni li ma tistax tiġi rimedjata 
b'xi mod ieħor.  

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jikkomunika lill-parteċipanti l-oħrajn fil-proċedura ta' 
għoti l-informazzjoni rilevanti skambjata fil-kuntest ta' jew li tirriżulta mill-involviment tal-parteċipant 
fit-tħejjija tal-proċedura ta' għoti kif imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu.  

                                                           
10 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (ĠU L 300, 11.11.2008, 
p. 42). 

11 Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-
finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73). 

12 Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 164, 22.6.2002, p. 3). 

13 Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin 
u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1). 

14 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità 
Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1). 
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Qabel kwalunkwe ċaħda bħal din, il-parteċipant għandu jingħata l-opportunità li juri bil-provi li l-
involviment tiegħu fit-tħejjija tal-proċedura ta' għoti ma jiksirx il-prinċipju ta' trattament indaqs. 
3) L-Artikolu 133(1) għandu japplika sakemm iċ-ċaħda ma tkunx ġiet iġġustifikata skont il-punt (a) tal-

ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu b'deċiżjoni dwar esklużjoni meħuda fir-
rigward tal-parteċipant, wara eżami tal-osservazzjonijiet tiegħu. 

 

 

 

 KRITERJI TA' GĦAŻLA  

L-applikazzjonijiet kollha minn kandidati li mhumiex f'waħda mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni 
msemmija fl-Artikolu III.2.1 ta' dan id-dokument se jiġu evalwati fid-dawl tal-kriterji ta' għażla li ġejjin. 
Jekk il-Parlament Ewropew jirċievi inqas minn 25 applikazzjoni, se jintużaw biss il-kriterji ta’ għażla li 
ġejjin: 

 Il-kriterji relatati mal-kapaċità regolatorja. 

 Il-kriterji relatati mal-kapaċità ekonomika u finanzjarja. 

 Il-kriterji mingħajr ponderazzjoni relatati mal-kapaċità teknika u professjonali 
Fil-każ li l-Parlament Ewropew jirċievi aktar minn 25 applikazzjoni, fil-każ ta’ ex aequo insegwitu tal-
evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet fuq il-bażi tal-kriterji ta' għażla b'ponderazzjoni relatati mal-kapaċità 
teknika u professjonali, tittieħed deċiżjoni bix-xorti bejn il-kandidati ex aequo. 
Il-kandidati li jkunu ntgħażlu fi tmiem il-proċedura tal-għażla biss se jiġu mistiedna jippreżentaw skizz 
jew żewġ skizzijiet. 
 
Kriterji relatati mal-kapaċità regolatorja. 
Il-kandidati huma meħtieġa li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin: 
Ikunu rreġistrati fir-reġistru professjonali jew fir-reġistru kummerċjali. 
Fil-każ ta' gruppi ta' operaturi ekonomiċi, il-ġustifikazzjoni tiġi pprovduta minn kull membru tal-grupp. 
 
Kriterji relatati mal-kapaċità ekonomika u finanzjarja. 
Il-kandidati għandhom jipprovdu evidenza ta' fatturat minimu ta' EUR 1 000 000 għal kull waħda mis-
snin finanzjarji 2016, 2017 u 2018, imwettaq fil-qasam tal-arkitettura. 
Fil-każ ta' grupp, il-fatturat tal-kandidat jinkiseb permezz tal-għadd tal-fatturat imwettaq minn kull 
membru tal-grupp fil-qasam tal-arkitettura matul is-snin finanzjarji inkwistjoni. 
 
Kriterji relatati mal-kapaċità teknika u professjonali 
1. Kriterji ta' għażla mingħajr ponderazzjoni 

 Il-kandidat għandu juri li għandu tal-anqas il-persunal li ġej fl-organigramma tiegħu: 

o 4 periti b'minimu ta' 10 snin esperjenza professjonali mid-data tal-għeluq għall-
applikazzjonijiet, f'kostruzzjoni ġdida u/jew f'rinnovazzjoni u/jew f'ippjanar urban; 

o 2 periti b'massimu ta' 5 snin esperjenza professjonali mid-data tal-għeluq għall-
applikazzjonijiet, f'kostruzzjoni ġdida u/jew f'rinnovazzjoni u/jew f'ippjanar urban; 

Fil-każ ta' grupp, ser titqies l-organigramma tal-membri kollha tal-grupp biex tiġi evalwata l-
applikazzjoni fid-dawl tal-kriterji ta' hawn fuq. 

 Il-kandidat għandu jkollu tal-anqas 3 referenzi ta' proġetti li huwa l-awtur jew l-awtur assoċjat 
tagħhom, li tal-anqas wieħed minnhom għandu jkun relatat ma' proġett mibni, relatati ma' binjiet 
multifunzjonali, li jinsabu f'żoni urbani u li għandhom erja totali flimkien (3 proġetti), ta' minimu 
ta' 120.000 m², magħmula u/jew mibnija matul l-aħħar 10 snin mid-data tal-għeluq għall-
applikazzjonijiet.  
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Proġetti mibnija jistgħu jiġu sostitwiti b'proġetti li mhumiex mibnija. 
 
2. Kriterji ta' għażla b'ponderazzjoni 
A. Kriterji relatati mat-tim 
Il-kandidati għandhom jippreżentaw tim li, f'każ ta' għażla tal-kandidat, ikun responsabbli għat-twettiq 
tal-iskizz, skont in-natura u l-ambitu tal-proġett u jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet li wasslu għall-
kompożizzjoni ta' dan it-tim, inklużi d-diversità, il-multikulturaliżmu u multilingwiżmu tiegħu. L-
Anness 5 għar-regoli tal-kompetizzjoni qed jingħata għal skopijiet ta' informazzjoni sabiex il-kandidati 
jiġu infurmati dwar ċerti aspetti tekniċi li jistgħu jgħinuhom jiffurmaw it-tim. 
Il-kompożizzjoni tat-tim se ssir fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin: 

 E.1 Massimu 50 punt: Id-daqs, il-firxa sħiħa tal-professjonijiet, il-bilanċ u l-komplementarjetà tat-
tim fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-proġett; 

 E.2 Massimu 10 punti: Il-kollaborazzjonijiet preċedenti bejn il-membri u l-parteċipazzjoni ta' 
membri fil-proġetti li tagħhom qed issir riferiment;  

 E.3 Massimu 30 punt: Il-viżjoni ambjentali tat-tim; 

 E.4 Massimu 10 punti: Id-diversità, il-multikulturaliżmu u l-multilingwiżmu tat-tim. 

 
B. Kriterji relatati mal-kapaċità tal-kandidat li jwettaq proġett. 
Sabiex jiġu evalwati l-kriterji relatati mal-kapaċità tal-kandidat li jwettaq proġett, il-kandidati jridu 
jippreżentaw 3 proġett li jkunu wettqu u li jqisu li huma rilevanti fuq il-bażi ta' kriterju jew ta' diversi 
kriterji stabbiliti hawn taħt. 
Kull proġett jiġi evalwat b'mod individwali u dan jikkontribwixxi għal terz tal-marka.  
Il-kapaċità tal-kandidat li jwettaq proġett se tiġi evalwata permezz tal-proġetti ppreżentati fuq il-bażi 
tal-kriterji li ġejjin: 

 P.1 Massimu 25 punt: Ir-rilevanza tal-proġett f'termini tal-komparabbiltà tiegħu mal-proġetti 
ppreżentati għall-proġett li huwa l-oġġett ta' din il-kompetizzjoni (f'termini ta' post, tip, daqs jew 
funzjoni), u/jew; 

 P.2 Massimu 25 punt: Ir-rilevanza tal-proġett f'termini tas-simboliżmu tiegħu (kif spjegat mill-
kandidat), u/jew; 

 P.3 Massimu 25 punt: Ir-rilevanza tal-proġett f'termini tal-kumplessità tal-programm tiegħu u/jew 
in-natura eżemplari tiegħu f'termini ta' rispons għall-ħtiġijiet tal-utenti tiegħu, u/jew; 

 P.4 Massimu 25 punt: Ir-rilevanza tal-proġett fir-rigward tar-rwol eżemplari tiegħu fil-qasam tal-
ambjent. 

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-kandidati għall-fatt li l-kriterji mhumiex esklussivament kumulattivi, u dan 
jippermetti li jiġu magħżula proġetti li ma jissodisfawx dawn il-kriterji kollha, iżda li jirriżultaw rilevanti 
ħafna fid-dawl tal-kriterji ssodisfati. 
 

 DOKUMENTI U DOKUMENTI 
TA' SOSTENN MEĦTIEĠA  

1. Dokumenti u dokumenti ta' sostenn relatati mal-kriterji ta' esklużjoni 
Il-kandidati jissottomettu dikjarazzjoni fuq l-unur fejn huma jiddikjaraw li mhumiex f'waħda mis-
sitwazzjonijiet previsti mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 136 u 141 tar-Regolament Finanzjarju.  
Din id-dikjarazzjoni għandha titfassal abbażi tal-formola standard ipprovduta mad-dokumenti fil-
proċedura (ara l-Artikolu II.1.12) li r-rappreżentant legali tal-kandidat għandu jimla, jimmarka b'data u 
jiffirma. 
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Id-dikjarazzjoni tinkludi wkoll l-impenn mill-kandidat li jżomm l-applikazzjoni tiegħu tul il-proċedura 
kollha u li jaċċetta l-kundizzjonijiet kollha tal-kompetizzjoni u b'mod partikolari t-termini ta' dan ir-
Regolament. 
Fil-każ ta' applikazzjoni ppreżentata minn grupp ta' operaturi ekonomiċi, id-dikjarazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata minn kull membru tal-grupp. 

Din id-dikjarazzjoni fuq l-unur għandha bilfors tinhemeż mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' 
dan, l-applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda. 

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-kandidati għall-fatt li, fl-aħħar tal-fażi ta' għażla, il-kandidati magħżula se 
jkunu meħtieġa jinformaw lill-Parlament Ewropew, fi żmien qasir, bid-dokumenti ta' sostenn li ġejjin: 

 estratt reċenti mir-rekord ġudizzjarju jew inkella dokument ekwivalenti maħruġ riċentement minn 
awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tal-pajjiż ta' stabbiliment, li minnha jirriżulta li l-kandidat 
magħżul ma jkun jinsab f'ebda wieħed mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 136(1), punti (c) sa (h) 
tar-Regolament Finanzjarju; 

 Ċertifikat reċenti maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat ikkonċernat bħala prova li l-kandidat 
ma jinsabx fis-sitwazzjoni imsemmija fl-Artikolu 136(1)(a) u (b) tar-Regolament Finanzjarju; 

Meta d-dokumenti jew ċertifikati indikati hawn fuq ma jinħarġux mill-pajjiż ikkonċernat, u għall-każijiet 
l-oħra ta' esklużjoni previsti fl-Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju, dawn jistgħu jiġu sostitwiti 
b'dikjarazzjoni ġuramentata jew, fin-nuqqas ta' dan, dikjarazzjoni solenni, magħmula mill-parti 
interessata quddiem awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva, nutar jew korp professjonali kkwalifikat 
fil-pajjiż ta' stabbiliment tiegħu; 
Il-kandidati magħżula huma ħielsa mill-obbligu li jissottomettu l-evidenza dokumentata prevista hawn 
fuq jekk il-Parlament Ewropew jista' jaċċedi bla ħlas għal din l-evidenza billi jikkonsulta bażi tad-data 
nazzjonali jew jekk tali evidenza tkun diġà ġiet ippreżentata għall-finijiet ta' proċedura ta' akkwist oħra, 
sakemm id-data tal-ħruġ tad-dokumenti inkwistjoni ma taqbiżx sena u sakemm dawn ikunu għadhom 
validi.  
F'każijiet bħal dawn, il-kandidat għandu jew jindika l-bażi ta' data li fiha l-Parlament Ewropew ikun jista' 
jikseb l-informazzjoni meħtieġa jew jiċċertifika fuq l-unur tiegħu li d-dokumenti ta' sostenn diġà ġew 
ipprovduti fil-qafas ta' proċedura preċedenti, li huwa jidentifika, u li ma jkun sar l-ebda tibdil fis-
sitwazzjoni tiegħu. 
Id-deċiżjoni ta' għażla tal-applikazzjonijiet ma tkunx finali, u l-kandidat jiġi mistieden jipparteċipa fit-
tieni fażi tal-kompetizzjoni biss ladarba d-dokumenti ta' sostenn imsemmija hawn fuq ikunu ġew 
riċevuti u sakemm dawn jikkonfermaw id-dikjarazzjonijiet magħmula mill-kandidat. 
IMPORTANTI: Il-kandidati huma liberi, mingħajr ma jkunu meħtieġa li jagħmlu dan, biex 
jissottomettu d-dokumenti ta' sostenn imsemmija hawn fuq flimkien mal-fajls ta' applikazzjoni 
tagħhom. F'dan il-każ, fil-każ ta' għażla, mhux se jintalbu jerġgħu jissottomettu dawn id-dokumenti 
ta' sostenn. 
 
2. Dokumenti u dokumenti ta' sostenn relatati mal-kapaċità teknika u professjonali 
A. Kriterju relatat mal-kapaċità regolatorja. 

 Il-kandidati, flimkien mal-fajl ta' applikazzjoni tagħhom, se jippreżentaw kopja skennjata ta' 
dokument ta' sostenn li juri r-reġistrazzjoni tagħhom fir-reġistru professjonali jew kummerċjali 
fil-post ta' stabbiliment tagħhom. 

Dawn id-dokumenti jridu jiġu mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-
applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda. 

B. Kriterju relatat mal-kapaċità ekonomika u finanzjarja. 

 Il-kandidati se jippreżentaw flimkien mal-fajl ta' applikazzjoni kopja skennjata tal-karta tal-
bilanċ tal-2016, l-2017 u l-2018. 

Dawn id-dokumenti jridu jiġu mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-
applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda. 
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C. Kriterju relatat mal-persunal. 

 Il-kandidati se jippreżentaw mal-fajl ta' applikazzjoni tagħhom: 

o Il-curricula vitae ta' 4 periti li juru minimu ta' 10 snin esperjenza professjonali mid-data 
tal-għeluq għall-applikazzjonijiet, imfassla fuq il-mudell EUROPASS15; 

o Il-curricula vitae ta' 2 periti li juru massimu ta' 5 snin esperjenza professjonali mid-data 
tal-għeluq għall-applikazzjonijiet, imfassla fuq il-mudell EUROPASS. 

Dawn il-curricula jridu jiġu mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-
applikazzjoni tiġi awtomatikament rifjutata. 

D. Kriterju relatat mar-referenzi. 

 Il-kandidati se jippreżentaw mal-fajl ta' applikazzjoni tagħhom il-fajls li jippreżentaw il-proġetti 
ta' referenza mfassla fuq il-bażi tal-formola standard provduta bħala parti mid-dokumenti tal-
proċedura (ara l-Artikolu II.1.12). 

Dawn il-fajls ta' referenza jridu jiġu mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, 
l-applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda. 

 
 
3. Dokumenti u dokumenti ta' sostenn relatati mal-kriterji ta' għażla b'ponderazzjoni 
A. Kriterji relatati mat-tim 

 Il-kandidati se jippreżentaw mal-fajl ta' applikazzjoni tagħhom nota li tindika l-għażla tal-
persuni li se jkunu involuti fil-twettiq tal-iskizz f'każ ta' għażla u r-raġunijiet għal din l-għażla. 

Din in-nota titfassal fuq il-bażi tal-formola standard provduta bħala parti mid-dokumenti tal-
proċedura (ara l-Artikolu II.1.12).  
Il-ġustifikazzjoni se tiġi ppreżentata fuq formola magħmula minn 3 paġni ta' daqs massimu ta' 
Karti A4 (naħa waħda biss). 

Din in-nota trid tiġi mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-applikazzjoni 
tiġi awtomatikament miċħuda. 

 

 Il-kandidati se jippreżentaw, flimkien mal-fajl ta' applikazzjoni tagħhom, lista tal-membri tat-
tim, li se jkun responsabbli, fil-każ tal-għażla tal-kandidat, biex iwettaq l-iskizz fil-forma ta' 
tabella tal-Excel, li l-mudell tagħha huwa provdut bħala parti mid-dokumenti tal-proċedura 
(ara l-Artikolu II.1.12).  

Din it-tabella trid tiġi mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-applikazzjoni 
tiġi awtomatikament miċħuda. 

 
Din it-tabella se tinkludi l-informazzjoni rilevanti, b'mod partikolari dik dwar il-kompetenzi u l-
parteċipazzjoni fil-proġetti ppreżentati bħala referenzi skont id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu B ta' dan l-artikolu.  
It-tabella se tinkludi wkoll ir-referenza tal-curricula vitae tal-membri.  
It-tabella trid titfassal fuq il-bażi tal-mudell provdut (ara l-Artikolu II.1.12). 
Din it-tabella biss se tittieħed inkunsiderazzjoni bħala lista tal-membri tat-tim li se jkun 
responsabbli, f'każ li jintgħażel il-kandidat, mit-twettiq tal-iskizz. 
Il-lista fiha għadd ta' profili differenti li għandhom jintgħażlu mill-kandidati.  
L-għażla tat-tip u l-għadd ta' profili hija fl-idejn il-kandidat.  
Il-profil tal-koordinatur biss irid ikun speċifikat.  
Il-profili disponibbli fil-lista huma dawn li ġejjin: 
 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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Deskrizzjoni Rekwiżit minimu 

Koordinazzjoni 

Koordinatur Persuna waħda — Perit 

Viċi koordinatur Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 5 snin 

Arkitettura 

Perit Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 5 snin 

BIM Designer - Arkitettura Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 3 snin 

Struttura 

Inġinier ċivili Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 5 snin 

BIM Designer16 - Struttura Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 3 snin 

DAO Designer17 - Struttura Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 3 snin 

Speċjalizzazzjonijiet oħra fil-bini 

Inġinier ċivili Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 5 snin 

Inġinier industrijali jew tekniku Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 3 snin 

Speċjalizzazzjonijiet oħra li ma jidħlux fis-
settur tal-kostruzzjoni 

Diploma ta' edukazzjoni ogħla ta' 3 snin 

 
B. Kriterji relatati mal-kapaċità tal-kandidat li jwettaq proġett 
Il-kandidati se jippreżentaw 3 proġett li jkunu wettqu u li jqisu li jkunu rilevanti skont wieħed jew aktar 
mill-kriterji stabbiliti fl-Artikolu III.2.2B. 
Kull proġett se jiġi preżentat permezz ta' nota ta' spjegazzjoni li se tfiehem u tispjega r-rilevanza tiegħu 
għall-4 kriterji.  
Kull proġett se jiġi ppreżentat fuq formola magħmula minn massimu ta' 6 paġni ta' daqs A4, (stampati 
biss fuq naħa waħda) li jinkludu t-test li għandu jiġi evalwat u l-illustrazzjonijiet. 
Minkejja li xi proġetti diġà ġew ippreżentati fil-qafas tal-evalwazzjoni tal-kriterji ta' għażla mingħajr 
ponderazzjoni (ara hawn fuq), dawn iridu madankollu jiġu preżentati mill-ġdid flimkien mad-dokumenti 
meħtieġa hawn fuq. 

Dawn id-dokumenti jridu jiġu mehmuża mal-fajl ta' applikazzjoni, u fin-nuqqas ta' dan, l-
applikazzjoni tiġi awtomatikament miċħuda 

 
 
  

                                                           
16BIM: Building Information Management (ġestjoni tal-informazzjoni tal-bini) 

17CAD: Computer assisted design (disinn bl-għajnuna tal-kompjuters) 



Kompetizzjoni n° 06D40-2019-M052  22 

Rinnovament tal-PHS  Regoli tal-Kompetizzjoni 

 

KAPITOLU 3.  KOMPOŻIZZJONI U 
PREŻENTAZZJONI TAL-FAJL TA' 

APPLIKAZZJONI 

 KOMPOŻIZZJONI TAL -FAJL TA' 
APPLIKAZZJONI  

L-applikazzjonijiet jiġu fformulati biss bil-miktub, f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 
Il-fajl ta' applikazzjoni jrid bilfors ikun magħmul mid-dokumenti li ġejjin: 

 Ittra ta' akkumpanjament li tidentifika lill-kandidat u li tkun iffirmata mir-rappreżentant legali 
ta' dan tal-aħħar; 

 Kopja tal-istatuti tal-kandidat li jippermettu, b'mod partikolari, li jiġi identifikat l-uffiċċju 
rreġistrat tiegħu. Fil-każ ta' gruppi ta' operaturi ekonomiċi, l-istatuti jiġu provduti minn kull 
membru tal-grupp; 

 Fil-każ ta' grupp ta' operaturi ekonomiċi, dokument, imfassal f'forma ħielsa, li jippreżenta l-
forma tal-grupp previst, li jidentifika b'mod ċar ir-rwol ta' kull membru fi ħdan il-grupp u li 
jindika r-rappreżentant legali ta' dan tal-aħħar; 

 Dokument, imfassal f'forma ħielsa, li fih mill-inqas l-informazzjoni li ġejja: 
o L-identifikazzjoni tal-kandidat; 
o Indirizz postali fejn il-kandidat se jiġi preżunt li rċieva kull korrispondenza mill-

Parlament Ewropew fil-kuntest ta' din il-proċedura; 
o Indirizz email fejn il-kandidat se jiġi preżunt li rċieva kull korrispondenza mill-

Parlament Ewropew fil-kuntest ta' din il-proċedura; 
o In-nomina ta' persuna ta' kuntatt imqabbad mill-kandidat biex isegwi l-proċedura; 

 Id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa skont il-kriterji ta' esklużjoni; 

 Id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa skont il-kriterji ta' għażla b'ponderazzjoni u mingħajr 
ponderazzjoni. 

 

 PREŻENTAZZJONI TAL -FAJL TA' 
APPLIKAZZJONI  

Il-fajl ta' applikazzjoni se ikun fil-forma ta' ittra ta' akkumpanjament f'format ta' karta, li magħha se 
jkunu mehmuża CD-ROM waħda jew aktar, li fuqha jew fuqhom se jiġu rreġistrati d-dokumenti u/jew 
id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa f'format diġitali. 
Fost id-dokumenti tal-proċedura li għandhom jitniżżlu (ara l-Artikolu II.1.12), hemm fajl ".zip", li jismu 
"Applikazzjoni — Fajl elettroniku". 
Għandek tniżżel dan il-fajl li jkun fih folders u subfolders li fihom għandek tissejvja d-dokumenti u/jew 
id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa f'konformità sħiħa mal-istruzzjonijiet ta' hawn taħt. 
Meta jiġu ssejvjati dokumenti u/jew dokumenti ta' sostenn, għandu jiġi żgurat li jintużaw biss formati 
attwali tal-fajls sabiex jiġi żgurat li dawn jinqraw bl-użu tas-softwer l-aktar użat. 
Għandek ukoll tiżgura li tuża biss midja ta' kwalità u li tiċċekkja, qabel tibgħat jew tissottometti l-
applikazzjoni tiegħek, li din il-midja tkun perfettament leġġibbli u li d-dokumenti kollha fil-midja jkunu 
aċċessibbli. 

Kwalunkwe dokument mhux aċċessibbli jew mhux leġġibbli se jitqies li ma ġiex ikkomunikat, u dan 
jista', skont in-natura tad-dokument, iwassal biex l-applikazzjoni tiegħek tiġi awtomatikament 
miċħuda. 

Is-CD-ROMs ma għandhomx ikunu rewritable (sessjoni magħluqa). 
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Il-fajl ".zip", imsejjaħ "Applikazzjoni - Fajl elettroniku" u magħmul mill-folders u s-subfolders li ġejjin: 
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 
 
Id-dokumenti u/jew id-dokumenti ta' sostenn meħtieġa għandhom jiġu rreġistrati fid-diversi folders u 
subfolders kif ġej: 

 Fil-folder I - CAND, il-kandidati se jissejvjaw: 
o kopja diġtali tal-ittra ta' akkumpanjament iffirmata; 
o kopja diġitali ta' dokument, imfassal f'forma ħielsa, li fih mill-inqas l-informazzjoni li 

ġejja: 
 L-identifikazzjoni tal-kandidat; 
 Indirizz postali fejn il-kandidat se jiġi preżunt li rċieva kull korrispondenza mill-

Parlament Ewropew fil-kuntest ta' din il-proċedura; 
 Indirizz email fejn il-kandidat se jiġi preżunt li rċieva kull korrispondenza mill-

Parlament Ewropew fil-kuntest ta' din il-proċedura; 
 In-nomina ta' persuna ta' kuntatt imqabbad mill-kandidat biex isegwi l-

proċedura; 

 Fis-subfolder I - CAND\1 Stat, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali tal-istatut tagħhom, 
filwaqt li jżommu f'moħħhom li, fil-każ ta' applikazzjoni ppreżentata minn grupp ta' operaturi 
ekonomiċi, kull membru tal-grupp għandu jippreżenta l-istatut tiegħu jew tagħha. 
 

 Fis-subfolder I - CAND\2 Gr_op_eco, il-kandidati se jissejvjaw, f'każ ta' applikazzjoni 
ppreżentata minn grupp ta' operaturi ekonomiċi, kopja diġitali ta' dokument, imfassal f'forma 
ħielsa, li jippreżenta l-forma tal-grupp previst, li jidentifika b'mod ċar ir-rwol ta' kull membru fi 
ħdan il-grupp u li jinnomina r-rappreżentant tal-grupp kif ukoll jindika l-identità tar-
rappreżentant legali ta' dan tal-aħħar; 

 Fil-folder II - JUSTIF_EXC, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali tad-dikjarazzjoni fuq l-unur, 
kompluta, datata u ffirmata mir-rappreżentant legali tal-kandidat.  

Hawnhekk qed jiġi mfakkar li fil-każ ta' applikazzjoni ppreżentata minn grupp ta' operaturi 
ekonomiċi, għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni minn kull membru tal-grupp. 
 
Il-kandidati jistgħu wkoll, jekk jixtiequ, jissejvjaw f'dan il-folder kopja diġitali ta' kull wieħed 
mid-dokumenti ta' sostenn relatati mal-kriterji ta' esklużjoni previsti fid-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu III.2.3. 
 

 Fis-subfolder III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali ta' dokument 
ta' sostenn li juri r-reġistrazzjoni tagħhom fir-reġistru professjonali jew fir-reġistru kummerċjali 
tal-post ta' stabbiliment tagħhom. 

Hawnhekk qed jiġi mfakkar li fil-każ ta' applikazzjoni ppreżentata minn grupp ta' operaturi 
ekonomiċi, għandu jiġi ppreżentat dokument ta' sostenn minn kull membru tal-grupp. 
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 Fis-subfolder III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali tal-karti tal-
bilanċ għas-snin 2016, 2017 u 2018. 

Hawnhekk qed jiġi mfakkar li fil-każ ta' applikazzjoni ppreżentata minn grupp ta' operaturi 
ekonomiċi, għandu jiġi ppreżentat dokument ta' sostenn minn kull membru tal-grupp. 

 Fis-subfolder III - JUSTIF-SEL\3 Pers, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali tal-curricula vitae, 
meħtieġa mid-dispożizzjonijiet tal-punt C tal-paragrafu 2 tal-Artikolu III.2.3. 

 Fis-subfolder III - JUSTIF-SEL\4 Refer, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali tal-fajls ta' 
referenza, meħtieġa mid-dispożizzjonijiet tal-punt D tal-paragrafu 2 tal-Artikolu III.2.3. 

 Fis-subfolder III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq, il-kandidati se jissejvjaw kopja diġitali 
tad-dokumenti ta' sostenn, meħtieġa mid-dispożizzjonijiet tal-punt A tal-paragrafu 3 tal-
Artikolu III.2.3 ta' dan id-dokument. 

 Fis-subfolder III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj, il-kandidati se jissejvjaw id-
dokumenti ta' sostenn, meħtieġa mid-dispożizzjonijiet tal-punt B tal-paragrafu 3 tal-
Artikolu III.2.3 ta' dan id-dokument. 
 

Wara li jkun issejvja d-dokumenti u/jew id-dokumenti ta' sostenn fil-folders u fis-subfolders 
korrispondenti, il-kandidat se jikkumpila dawn il-folders u s-subfolders ġo fajl f'format ".zip", li se 
jsejjaħ il-"Applikazzjoni - Fajl elettroniku" u jissejvjah fuq CD-Rom waħda jew aktar. 
Kull applikazzjoni għandha tinkludi tal-anqas CD-Rom bl-indikazzjoni "Applikazzjoni - Fajl elettroniku - 
Oriġinali" u CD-ROM bl-indikazzjoni "Applikazzjoni - Fajl elettroniku -Kopja" bil-miktub fuq il-faċċata 
tas-CD-Rom. 
Jekk il-kompilazzjoni tal-fajl ta' applikazzjoni teħtieġ aktar minn CD-Rom waħda, f'dak il-każ is-CD-ROM 
sottomessi kollha għandhom jiġu nnumerati minn 1 sa X u għandhom ikollhom jew l-indikazzjoni 
"Applikazzjoni - Fajl elettroniku - Oriġinali - CD X" jew l-indikazzjoni "Applikazzjoni - Fajl elettroniku - 
Kopja - CD X" bil-miktub fuq il-faċċata tas-CD-Rom. 
 

KAPITOLU 4. SKADENZI U PROĊEDURI  GĦAS-
SOTTOMISSJONI TAL-

APPLIKAZZJONI 

 SKADENZI  

L-iskadenza biex jintbagħtu u jiġu depożitati (ara l-Artikolu III.4.2) l-applikazzjonijiet hija 07/01/2020. 

Kull applikazzjoni mibgħuta jew depożitata wara din id-data tiġi awtomatikament miċħuda. 

 

 PROĊEDURI GĦAS -
SOTTOMISSJONI TAL-

APPLIKAZZJONI  

Sabiex tinżamm il-kunfidenzjalità u l-integrità tal-fajls ta' applikazzjonijiet, dawn għandhom jintbagħtu 
b'envelop ġo ieħor.  
Iż-żewġ envelops iridu jkunu magħluqin.  
Il-kandidati huma mistiedna jużaw it-tikketti pprovduti mad-dokumenti tal-proċedura (Ara l-
Artikolu II.1.12), li jeħtieġu jiġu stampati u mwaħħla fuq l-envelops, sabiex tiġi ffaċilitata t-trażmissjoni 
tal-fajls tal-applikazzjoni tagħhom lis-servizz kompetenti tal-Parlament Ewropew. 
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Skont id-daqs, it-terminu "envelop" irid jinftiehem ukoll bħala pakkett, kaxxa tal-kartun, kaxxa jew tipi 
oħrajn ta' kontenituri; id-dimensjonijiet tal-kontenituri għandhom kemm jista' jkun jikkorrispondu 
għall-kontenut reali tagħhom. 
F'kull każ, u irrispettivament mill-ippakkjar li jintuża, il-kandidati għandhom jaraw li l-envelop u l-
ippakkjar li fihom jibgħatu l-applikazzjoni tagħhom ikunu ta' kwalità, sabiex jiġi evitat li jaslu mqattgħin 
u b'hekk la jkun hemm garanzija tal-kunfidenzjalità tal-kontenut u lanqas tal-integrità tagħhom. 
Jekk jintużaw envelops li jeħlu minnhom infushom, għandhom jingħalqu bit-tejp li fuqu għandu jkun 
hemm il-firma ta' min ikun qed jibgħathom. Il-firma bl-idejn jew inkella t-timbru tal-impriża tiegħu 
jitqiesu bħala l-firma ta' min qed jibgħat. 
Kwalunkwe applikazzjoni li ma setgħetx iżżomm il-kontenut tagħha kunfidenzjali qabel il-ftuħ tal-
kandidatura kollha tiġi rifjutata awtomatikament. 
L-envelop ta' barra għandu jkollu wkoll l-isem jew l-isem tal-impriża tal-kandidat kif ukoll l-indirizz 
preċiż fejn dan ikun jista' jiġi infurmat dwar is-segwitu tal-applikazzjoni tiegħu. 
 
Il-kandidati jagħżlu kif jibagħtu l-offerti: 

 Jew bil-posta [(ittra rreġistrata jew ekwivalenti)] jew b'servizz ta' courrier, impustati mhux 
aktar tard mid-data ta' skadenza indikata hawn fuq, kif jixhed it-timbru tal-posta jew id-data 
tal-irċevuta tal-pakkett, fl-indirizz indikat fuq it-tikketti provduti. 

 Jew inkella billi jiġu ppreżentati fis-servizz tal-posta uffiċjali, direttament jew mir-
rappreżentant tal-kandidat, mhux iktar tard mid-data ta' skadenza u l-ħin stabbiliti hawn fuq. 
Id-depożitu tal-applikazzjoni jiġi ppruvat permezz ta' rċevuta datata u ffirmata f'żewġ kopji tas-
Servizz tal-Posta Uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Id-data u l-ħin indikati fuq l-irċevuta jservu 
ta' prova. Il-ħinijiet tal-ftuħ tas-Servizz tal-Posta Uffiċjali li fih għandhom jiġu depożitati l-
applikazzjonijiet huma dawn li ġejjin: 

Miftuħ mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9.00 sa 12.00 u mis-14.00 sal-17.00, 
u l-Ġimgħa mid-9.00 sa 12.00, 

Magħluq is-Sibt u l-Ħadd u fil-jiem meta l-Parlament Ewropew ikun magħluq. 
Il-Parlament Ewropew ma jistax jiggarantixxi l-aċċettazzjoni tal-applikazzjonijiet mitfugħa, 
irrispettivament minn kif ġew mitfugħa, li ma jkunux intefgħu matul il-ħinijiet ta' ftuħ tas-Servizz tal-
Posta Uffiċjali indikati hawn fuq. 
Il-Parlament Ewropew ma jistax jinżamm responsabbli talli ma jkunx avża lill-kandidati dwar it-tibdil li 
jkun sar fil-ħinijiet ta' ftuħ tas-Servizz tal-Posta Uffiċjali wara li jintbagħtu d-dokumenti ta' sejħa għall-
kompetizzjoni. Il-kandidati interessati għandhom jiksbu informazzjoni dwar il-ħinijiet ta' ftuħ imħabbra 
qabel ma jiddepożitaw applikazzjoni bl-idejn. 
 

KAPITOLU 5.  EVALWAZZJONI TAL-
APPLIKAZZJONIJIET:  

 EVALWAZZJONI TAL-APPLIKAZZJONIJIET:  

1. Evalwazzjoni fir-rigward tal-kriterji ta' għażla tekniċi u professjonali relatati mat-tim  
Kull kandidat se jikseb marka totali NtotE ta' 100 punt massimu kkalkulata permezz tal-applikazzjoni tal-
formula li ġejja: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Il-kandidat bl-ogħla marka NtotE imbagħad se jikseb marka NE = 40%. 
Il-kandidati l-oħra se jirċievu marka kkalkulata permezz tal-applikazzjoni tal-formula li ġejja: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
fejn: 

 NtotEcand hija l-marka NtotE miksuba mill-kandidat. 

 NtotEmax hija l-aqwa marka NtotE miksuba fost il-kandidati. 
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Il-marki NE1,  NE2,  NE3,  NE4 se jingħataw fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-punt A tal-paragrafu "Kriterji 
ta' għażla b'ponderazzjoni" imsemmija fl-Artikolu III.2.2. 
 
2. Evalwazzjoni fir-rigward tal-kriterji ta' għażla tekniċi u professjonali relatati mal-kapaċità tal-kandidat 

li jwettaq proġett 
Kull proġett ippreżentat jiġi evalwat b'mod individwali u jikkontribwixxi għal terz tal-marka finali.  
Kull kandidat se jikseb marka totali ta' NtotC ta' 300 punt massimu, ikkalkulata skont il-formula li ġejja: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

Fejn 
NtotC-projet  tikkorrispondi għall-punti miksuba għall-proġett ikkunsidrat abbażi tal-kombinazzjoni tal-
erba' kriterji msemmija hawn taħt, skont il-formula li ġejja: 
NtotC-projet  = (somma (P1, P2, P3, P4)/4 + massimu (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Il-kandidat bl-ogħla marka NtotC imbagħad se jikseb il-marka li ġejja: 
NC = 60% 
Il-kandidati l-oħra se jirċievu marka kkalkulata permezz tal-applikazzjoni tal-formula li ġejja: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
fejn: 

 NtotCcand hija l-marka NtotC miksuba mill-kandidat. 

 NtotCmax hija l-aqwa marka NtotC miksuba fost il-kandidati. 

 
Il-kapaċità tal-kandidat li jwettaq proġett se tiġi evalwata permezz tal-proġetti ppreżentati fuq il-bażi 
tal-kriterji msemmija fil-punt B tal-paragarfu "Kriterji ta' għażla b'ponderazzjoni" imsemmija fl-
Artikolu III.2.2. 
 
3. Marka finali  
L-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet fir-rigward tal-kriterji ta' għażla tekniċi u professjonali 
b'ponderazzjoni se tirriżulta fl-għoti ta' marka finali Nf b'massimu ta' 100%. 
Il-marka finali NF se tinkiseb billi tiġi applikata l-formula li ġejja: 
NF = NE + NC  
Fejn: 

 NE hija l-marka miksuba wara l-evalwazzjoni tal-kriterji relatati mat-tim b'massimu ta' 40% (ara 
hawn fuq); 

 NC hija l-marka miksuba wara l-evalwazzjoni tal-kriterji relatati mal-kapaċità tal-kandidat li jwettaq 
proġett b'massimu ta' 60% (ara hawn fuq); 

Fl-aħħar nett, l-applikazzjonijiet jiġu kklassifikati skont il-marka NF miksuba. 
Fil-każ ta' ex aequo, tittieħed deċiżjoni bix-xorti. 
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 KOMUNIKAZZJONI TAR-
RIŻULTATI  

Il-Parlament Ewropew se jinforma fl-istess waqt u individwalment lil kull kandidat li jiġi rrifjutat, 
permezz tal-posta elettronika, li l-applikazzjoni tiegħu ma ġietx aċċettata. Għal kull każ, il-Parlament 
jindika r-raġunijiet għar-rifjut tal-offerta, kif ukoll il-mezzi disponibbli għal kontestazzjoni. 
Fl-istess waqt tan-notifiki tar-rifjuti, il-Parlament Ewropew se jikkomunika d-deċiżjoni ta' għażla lill-
kandidati magħżula.  
Fi kwalunkwe każ, id-deċiżjoni ta' għażla tkun biss definittiva meta l-offerent magħżul ikun ressaq il-
provi rikjesti fir-rigward tal-kriterji ta' esklużjoni u wara li dawn ikunu ġew aċċettati mill-Parlament 
Ewropew.  
Kull kandidat li l-applikazzjoni tiegħu ma tkunx intgħażlet u li ma jkunx f'sitwazzjoni ta' esklużjoni u li l-
applikazzjoni tiegħu tkun konformi mad-dokumenti tal-kompetizzjoni, jista' jikseb informazzjoni 
addizzjonali dwar ir-raġunijiet għar-rifjut tal-applikazzjoni tiegħu, fuq talba bil-miktub permezz ta' ittra, 
faks jew email. Il-kandidati li jkunu ppreżentaw applikazzjoni ammissibbli biss jistgħu jitolbu l-
karatteristiċi u l-vantaġġi relattivi tal-applikazzjonijiet magħżula kif ukoll l-ismijiet tal-kandidati 
magħżula. Madankollu, il-komunikazzjoni ta' ċerti dettalji tista' titħalla barra fil-każ tkun timpedixxi l-
infurzar tal-liġi jew tmur kontra l-interess pubbliku, tkun ta' ħsara għall-interessi kummerċjali leġittimi 
ta' impriżi pubbliċi jew privati, jew tista' toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni ġusta bejniethom. 
 

 SOSPENSJONI TAL-
PROĊEDURA  

Jekk ikun neċessarju, wara l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-fażi ta' għażla u qabel il-varar tal-fażi tal-
iskizzijiet, il-Parlament Ewropew jista' jissospendi il-proċedura sabiex jeżamina l-każijiet fejn il-
mistoqsijiet jew il-kummenti mressqa mill-kandidati rrifjutati jew leżi, jew kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti riċevuta, jiġġustifikaw dan. Il-mistoqsijiet, il-kummenti jew l-informazzjoni inkwistjoni 
għandhom jaslu matul perjodu ta' 10-il jum kalendarju, li jibda jirrikorri mill-jum ta' wara d-data ta' 
notifika simultanja tad-deċiżjonijiet ta' rifjut u ta' għażla. Fil-każ ta' sospensjoni, il-kandidati kollha jridu 
jkunu infurmati fi żmien tliet ġranet ta' xogħol mid-deċiżjoni ta' sospensjoni. 
Wara li jkun sar l-eżami ulterjuri li jirriżulta mis-sospensjoni tal-proċedura, il-Parlament Ewropew ikun 
jista' jikkonferma d-deċiżjoni ta' għażla tiegħu, jimmodifikaha jew, jekk ikun il-każ, iħassar il-proċedura. 
Kwalunkwe deċiżjoni ġdida se tkun iġġustifikata u l-kandidati kollha se jkunu infurmati bil-miktub dwar 
dan. 
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PARTI IV. IL-FAŻI TA' KOMPETIZZJONI TAL-
ISKIZZIJIET PER SE 

KAPITOLU 1.  PUNTI ĠENERALI  
Il-parteċipazzjoni fil-fażi ta' kompetizzjoni ta' skizzijiet hija ristretta għal kandidati li ntagħżlu wara l-fażi 
tal-għażla tal-applikazzjonijiet, dment li jkunu pprovdew d-dokumenti ta' sostenn mitluba għall-
proċedura ta' għażla u dment li dawn tal-aħħar ma jqiegħdux f'dubju l-għażla tagħhom.  
Il-kandidati magħżula wara se jissejħu l-"kompetituri". 
Il-kompetituri għandhom jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni fl-istess forma legali (assoċjazzjoni 
temporanja, grupp, perit, kumpanija, eċċ.) li jkunu adottaw meta ssottomettew l-applikazzjonijiet 
tagħhom. 
Huma biss il-kompetituri li ser ikollhom aċċess għad-dokumenti speċifiċi ta' kompetizzjoni, bl-
esklużjoni tal-kandidati oħra. 
Kull kompetitur jista' jippreżenta skizz wieħed, skont il-proċess ta' rinnovazzjoni jew skont il-proċess 
ta' rikostruzzjoni, jew skizz għal kull wieħed miż-żewġ proċessi (għal aktar dettalji dwar il-proċessi, ara 
l-Artikolu IV.3.1). 
 

KAPITOLU 2. PROĊEDURA  

 STEDINA 

Il-Parlament Ewropew ser jistieden lill-kompetituri biex jipparteċipaw fil-fażi ta' kompetizzjoni ta' skizz 
billi jibgħatilhom simultanjament ittra ta' stedina biex jikkompetu.  
Ma' din l-ittra se jinthemżu, irreġistrati fuq CD-ROM waħda jew aktar, id-dokumenti utli kollha għat-
tfassil tal-iskizz u tal-fajl ta' kompetizzjoni, kif ukoll informazzjoni utli oħra, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kalendarju tal-fażi ta' kompetizzjonijiet ta' skizzijiet. 
 

 ŻJARA TAL-POSTIJIET  

Il-kompetituri jistgħu jieħdu sehem fi żjara fakultattiva tal-postijiet li se tiġi organizzata f'data li se tiġi 
kkomunikata lilhom mal-istedina għal kompetizzjoni. 
Se jiġu organizzati żewġ żjarat tal-postijiet fejn waħda se ssir bil-Franċiż u l-oħra bl-Ingliż.  
Il-kompetituri se jkunu jistgħu jipparteċipaw f'waħda biss miż-żewġ żjarat organizzati.  
L-għadd ta' parteċipanti għal kull kompetitur huwa limitat għal 5 persuni.  
Il-preżenza ta' kompetituri tiġi attestata b'lista ta' attendenza li r-rappreżentanti tagħhom għandhom 
jiffirmaw qabel il-bidu taż-żjara. 
Fi tmiem kull waħda minn dawn iż-żjarat, il-Parlament Ewropew se jfassal rapport dwar iż-żjara, li se 
jintbagħat fl-istess ħin lill-kompetituri kollha bil-posta elettronika. 
Il-modalitajiet għall-parteċipazzjoni fiż-żjara tas-sit huma kif ġej: 
Mhux aktar tard minn tmien ġranet xogħol qabel id-data ffissata għaż-żjara tal-postijiet magħżula mill-
kompetitur, il-kompetitur għandu jibgħat lill-Parlament Ewropew, bil-posta elettronika fl-indirizz 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, l-informazzjoni li ġejja: 

 Identifikazzjoni tal-kompetitur; 

 L-indirizz email tal-kompetitur; 

 L-isem, il-kariga, in-numru tal-karta tal-identità u d-data tat-twelid tal-parteċipanti fiż-żjara (sa 5 
rappreżentanti għal kull kompetitur jistgħu jipparteċipaw). 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Nixtiequ nfakkruk li l-aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew huwa strettament regolat u trid 
tingħata awtorizzazzjoni ta' aċċess minn qabel. 
Fin-nuqqas ta' komunikazzjoni tal-informazzjoni ta' hawn fuq mitluba fiż-żmien iffissat, is-servizzi 
responsabbli mill-andament ta' din il-proċedura mhux se jkunu jistgħu jiksbu l-awtorizzazzjonijiet 
meħtieġa għal aċċess mir-rappreżentanti tiegħek, u dan se jwassal għal projbizzjoni ta' aċċess għar-
rappreżentanti tiegħek. 

Il-punt fejn ir-rappreżentanti se jiltaqgħu huwa fl-entrata taċ-Ċentru ta' Akkreditament fil-binja Altiero 
SPINELLI tal-Parlament Ewropew fi Brussell. 
Dakinhar taż-żjara: 
Kun żgur li r-rappreżentanti tiegħek josservaw il-ħin tal-appuntament.  
Kun af li fil-bidu taż-żjara, kull rappreżentant jingħata badge ta' aċċess proviżorju għall-bini tal-
Parlament Ewropew ikkonċernat miż-żjara u għandu jiffirma lista ta' attendenza li tiċċertifika l-
preżenza tiegħu. Għalhekk, kull dewmien se jimpedixxi din il-konsenja tal-badge u din il-firma u dan 
jista' jirriżulta fl-esklużjoni tal-parteċipazzjoni tiegħek għaż-żjara fil-postijiet. 

Kwalunkwe spejjeż ta' vjaġġar marbuta maż-żjara fil-postijiet se jitħallsu mill-kompetituri u ma jistgħux 
jiġu rimborżati mill-Parlament Ewropew.  

 L-ANONIMITÀ 

Id-dokumenti kollha li jikkostitwixxu l-fajl ta' skizzijiet għandhom jkollhom, jew mal-ewwel paġna jekk 
ikun dokument ta' test, jew ġol-iskroll jekk jikkonsisti fi pjanta, jew f'post viżibbli b'mod ċar għall-għażla 
tal-kompetitur għat-tipi oħra ta' dokument, kodiċi ta' identifikazzjoni li jikkostitwixxi l-firma u l-inizjali 
tad-dokumenti inkwistjoni. 
Il-kodiċi se jikkonforma mal-karatteristiċi li ġejjin: 

 Għandu jkun fih eżattament 8 karattri: 5 ittri u 3 figuri numeriċi Għarab, magħżula bejn l-1 u l-
9 inklużi; 

 Mill-inqas 2 mill-5 ittri għandhom jiġu stampati b'ittri kbar; 

 M'għandu jkun hemm l-ebda ripetizzjoni ta' ittri jew numri. 

 Spazji bejn il-karattri, il-marki tal-punteġġatura, l-aċċenti u s-simboli l-oħra kollha huma 
pprojbiti; 

 L-ordni tal-ittri u tal-figuri numeriċi għandu jitħalla f'idejn il-kompetitur. 

Il-kodiċi għandu jkun stampat billi jintuża l-font tal-karattri li ġej: 

 L-isem tal-font: Arial 

 Id-daqs tal-font: 12 

 Il-kulur tal-font: iswed 

 L-istil tal-font: normali 

Minbarra d-dokumenti użati għall-valutazzjoni tal-iskizz immarkati kif indikat hawn fuq, il-kompetituri 
se jissottomettu wkoll envelop li m'hu se jkollu ebda marka ta' kwalunkwe tip u forma li tkun 
tippermetti li l-kompetitur ikun identifikat mingħajr il-kodiċi ta' identifikazzjoni. 
Dan l-envelop għandu jkun totalment opak u kompletament magħluq bi kwalunkwe mezz tekniku 
magħżul mill-kandidat, b'mod li jiggarantixxi l-invjolabbiltà tiegħu. 
La l-ġurija u lanqas l-istituzzjoni ma jistgħu jinżammu responsabbli jekk dan l-envelop jinfetaħ 
aċċidentalment. 
Għaldaqstant, huwa l-kandidat li għandu jagħżel metodu ta' għeluq xieraq.  
Dan l-envelop se jkun fih, b'esklużjoni ta' kull dokument ieħor ta' kull tip, id-dikjarazzjoni ta' għażla tal-
kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskizz u l-att ta' impenn, li għandu jitfassal fuq il-bażi tal-formola standard 
li se tiġi mehmuża mal-istedina għal kompetizzjoni, mimlija kif suppost, datata u ffirmata mir-
rappreżentant legali tal-kompetitur. 
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Bl-eċċezzjoni ta' dan id-dokument, li l-envelop tiegħu jinfetaħ biss wara d-deċiżjoni tal-ġurija, id-
dokumenti kollha ppreżentati fil-qafas tal-kompetizzjoni m'għandhom, taħt l-ebda ċirkustanza, 
jippermettu li jiġi identifikat kompetitur. 
B'hekk, dawk id-dokumenti m'għandhom ikollhom l-ebda logo, sinjal, simbolu, annotazzjoni jew b'mod 
aktar ġenerali kull marka ta' kwalunkwe tip u forma li jagħmluha possibbli li jiġi identifikat il-
kompetitur.  
Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-proprjetajiet tal-fajls u l-oġġetti diġitali. 

Is-sottomissjoni ta' kwalunkwe dokument li ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq 
dwar l-anonimità jwassal għar-rifjut immedjat tal-fajl ta' skizz. 

 

KAPITOLU 3.  KRITERJI TA' DISTINZJONI U TA' 
EVALWAZZJONI TAL-ISKIZZ 

 KRITERJI TA' DISTINZJONI  

Bil-ħsieb li l-Parlament Ewropew jinżamm infurmat bis-sħiħ bir-riżultati tal-ħidma tiegħu sabiex ikun 
jista' jieħu deċiżjoni finali (ara hawn taħt), il-ġurija ser tiddistingwi bejn dawk il-proposti relatati mal-
proċess ta' demolizzjoni/rikostruzzjoni u dawk relatati mal-proċess ta' rinnovazzjoni billi tapplika l-
kriterju li ġej: 

 Proġett jiġi kkunsidrat bħala proġett ta' rinnovazzjoni jekk iżomm mill-inqas 80 % tal-volum tal-
istruttura eżistenti. 

 Proġett jiġi kkunsidrat bħala proġett ta' demolizzjoni/rikostruzzjoni jekk iżomm inqas minn 
80 % tal-volum tal-istruttura eżistenti. 

 

 KRITERJI TA' EVALWAZZJONI  

Il-ġurija se tevalwa l-iskizzijiet fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin, skont il-ponderazzjoni hawn taħt:  

A INTEGRAZZJONI U KONNESSJONIJIET MAL-AMBJENT URBAN, NATURALI U SOĊJALI  15% 

 
  Simboliżmu  

 
  Relazzjoni mal-ambjent  

 
  Ftuħ - riċeviment  

B DISINN ARKITETTONIKU U AMBJENTALI  32% 

 
  Simboliżmu tal-binja u l-ispazji interni  

 
  Kwalità arkitettonika tal-binja u l-ispazji interni  

 
  Approċċ bijoklimatiku u ambjentali  

 
  Kwalità tal-Emiċiklu  

 
  Esperjenza unika għall-viżitaturi  

C TWETTIQ TAL-OBJETTIVI TA' SPAZJU - FUNZJONALI U TA' SOSTENIBBILTÀ  30% 

 
  Proposta funzjonali  

 
  Relazzjoni bejn il-funzjonijiet  

 
  Fluss  

 
  Flessibbiltà fi żmien qasir u fit-tul  

D KOERENZA TEKNIKA  23% 

 
  Objettivi ambjentali  
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  Objettivi strutturali  

 
  Objettivi ta' aċċessibbiltà  

 
  Objettivi ta' sigurtà  

 

KAPITOLU 4.  KOMPOŻIZZJONI U 
PREŻENTAZZJONI TAL-FAJL TA' 

SKIZZIJIET 

 KOMPOŻIZZJONI TAL -FAJL 
TAL-ISKIZZIJ IET  

IMPORTANTI: id-dispożizzjonijiet kollha li ġejjin se japplikaw fil-każijiet kollha, irrispettivament mill-
fatt li l-kompetitur jiddeċiedi li jippreżenta skizz wieħed jew tnejn (ara l-Parti IV - Kapitolu 1). 
 Jekk il-kompetitur jiddeċiedi li jippreżenta żewġ skizzijiet, iż-żewġ skizzijiet għandhom jiġu 
ppreżentati f'żewġ fajls separati, komposti skont ir-regoli mniżżla hawn taħt. 
 Il-kodiċi ta' identifikazzjoni definit mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu IV.2.3 se jkun l-istess għaż-żewġ 
fajls. 

 
A. Id-dokumenti ta' skizzijiet għandhom jiġu ppreżentati parzjalment f'forma ta' karta u 

parzjalment f'format diġitali: 

 Dawn li ġejjin għandhom ikunu trażmessi f'forma fuq karta: 

o Il-lista ta' kontroll; 

o L-envelop issiġillat li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu IV.2.3 hawn fuq u li 
jkun fih, ukoll f'forma fuq karta, id-dikjarazzjoni ta' impenn kompletament kompluta, 
datata u ffirmata mir-rappreżentant legali tal-kompetitur, li wkoll se jinizjala l-paġni 
kollha tad-dokument; 

o It-tabelli ta' preżentazzjoni. 

o Id-dokumenti l-oħra kollha (f'żewġ kopji). 

 

 Dawn li ġejjin għandhom ikunu trażmessi f'forma diġitali: 

o It-tabelli ta' preżentazzjoni f'format fiss (.pdf).  

o Id-dokumenti l-oħra kollha f'formati diġitali oriġinali u fissi (pdf) 

 
Id-dokumenti tal-iskizzijiet għandhom ikunu kompleti. 
Fid-dawl tar-rekwiżit tal-anonimità u tat-trattament ugwali tal-kompetituri, l-amministrazzjoni tal-
Parlament Ewropew mhux se tkun tista' titlob lill-kompetitur jikkompleta kwalunkwe fajl li jkun fih skizz 
li mhux komplut jew mhux leġibbli, jew li ma jkunx fil-format mitlub. 
L-istedina għal kompetizzjoni se jkollha magħha CD-Rom li tinkludi b'mod partikolari fajl zip intitolat 
"Skizz - Fajl Elettroniku". 
Dan il-fajl fih folders u subfolders li fihom il-kompetituri għandhom jisssejvjaw id-dokumenti mitluba 
f'forma elettronika. 
 
B. Kompożizzjoni 
Id-dokumenti tal-iskizzijiet huma dawn li ġejjin: 

1. Il-lista ta' kontroll  

Il-lista ta' kontroll hija stabbilita fuq il-mudell ipprovdut fis-CD-Rom li jakkumpanja l-ittra tal-
istedina għal kompetizzjoni. 
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Hija tippermetti lill-kompetituri jiżguraw li d-dokumenti tal-iskizzijiet tagħhom ikunu kompluti.  
Hija tippermetti lill-Parlament Ewropew jiżgura li l-kompetitur ikun fehem in-natura kompluta tad-
dokumenti tiegħu. 

2. Envelop issiġillat u anonimu li jkun fih l-att ta' impenn. 

Dan tal-aħħar ikun fih: 
1. Id-dikjarazzjoni tal-għażla tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-iskizz; 
2. Id-dikjarazzjoni tal-awtur; 
3. L-impenn li titwettaq missjoni ta' assistenza jekk il-Parlament Ewropew jiddeċiedi li 

jagħtih tali missjoni; 

L-att ta' impenn huwa stabbilit abbażi tal-mudell ipprovdut fis-CD-Rom li jakkumpanja l-ittra tal-
istedina għal kompetizzjoni. 
L-att ta' impenn se jkun debitament komplut, datat u ffirmat mill-persuna/i awtorizzata/i biex 
tirrappreżenta/jirrappreżentaw lill-kompetitur.  
L-envelop issiġillat għandu jkollu, bħala identifikazzjoni unika, in-numru tal-kodiċi definit mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu IV.2.3. 
 

3. Tabelli ta' preżentazzjoni  

Il-parteċipanti jeħtiġilhom jipprovdu sett ta' 6 tabelli f'format DIN A1 b'dokumentazzjoni grafika, 
mingħajr test, u espliċita biżżejjed. 
In-nota f'qiegħ il-paġna jkun fiha l-identifikazzjoni tad-dokument, il-kodiċi ta' identifikazzjoni bi 
8 karattri tal-kompetitur u n-numerazzjoni tat-tabelli.  
It-tabelli ta' preżentazzjoni se jiġu wkoll ippreżentati f'format diġitali fiss (.pdf). 
Wieħed għandu jkun jista' jħares lejn it-tabelli b'mod indipendenti minn xulxin. 
L-illustrazzjonijiet grafiċi ma jkunx fihom test iżda jista' jkun fihom referenzi numeriċi.  
Se jiġu ppreżentati wkoll żewġ tabelli fil-format A3 li jinkludu l-lista ta' referenza mniżżla abbażi tal-
mudell mehmuż mal-istedina għal kompetizzjoni.  
It-tabelli fil-format DIN se jkunu magħmulin mill-kartunċin bi ħxuna ta' 10 mm u użati f'format 
vertikali. 
 

4. Fajl tal-iskizz li jkun fih: 

1. Dokument intitolat "Dokument A: Rapport prinċipali" 

Dan id-dokument jiddefinixxi l-karatteristiċi kwalitattivi u funzjonali tal-proġett u jiġġustifika s-
soluzzjoni misjuba għall-kunċett urban u arkitettoniku u juri l-konformità mar-rekwiżiti tal-
programm tar-rinnovament tal-binja Paul-Henri SPAAK. 
Huwa dokument deskrittiv, spjegattiv u ġustifikattiv stabbilit fuq dokumenti fil-format A4. Għal 
kull dokument, huwa meħtieġ limitu ta' paġni A4 recto18. Dan in-numru ma jippreġudikax in-
numru ta' paġni li l-kompetitur ikun jeħtieġ għall-preżentazzjoni tiegħu u li jista' jkun inqas 
minn, iżda jiffissa, in-numru massimu ta' paġni li se jitqiesu mill-ġurija; il-paġni li jaqbżu dan il-
limitu ma jiġux ippreżentati. 
Għandhom jiġu osservati r-rekwiżiti li ġejjin fir-rigward tad-dokumenti: 
1. Id-dokumenti jkollhom marġni ta' 1.5 ċm fuq ix-xellug, 1 ċm fuq il-lemin, preżentazzjoni 

strutturata u huma magħqudin flimkien korrettament. Id-daqs tat-tipa jkun mill-inqas 12. 
In-nota f'qiegħ il-paġna jkun fiha l-identifikazzjoni tad-dokument (ittra u ċifri), l-
identifikazzjoni bi 8 karattri tal-kompetitur u n-numerazzjoni tal-paġni. Il-format diġitali 
lokali huwa Word. 

2. Id-dokumenti jiġu pprovduti fil-format .doc. It-tabelli, il-listi u l-kalkoli għandhom ikunu fil-
format .xls jew kompatibbli miegħu. 

                                                           
18 Kull paġna A4 recto doppja tista' tiġi sostitwita b'A3 recto. 
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3. L-illustrazzjonijiet grafiċi ma jkunx fihom test, iżda jista' jkun fihom referenzi numeriċi u 
lista ta' referenza li l-format diġitali lokali tagħhom ikun Word jew Excel. 

 
Ir-rapport huwa magħmul mill-kapitoli li ġejjin: 
A1. Sommarju 
1. Sommarju tal-proġett (dan is-sommarju għandu jkun limitat għal 3 paġni A4 recto (naħa 

waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet) 

A2. Deskrizzjoni rigward l-integrazzjoni u l-konnessjonijiet mal-ambjent urban, naturali u soċjali 
2. Nota spjegattiva tal-kunċett tal-integrazzjoni u tar-rabta, b'mod partikolari, f'termini simboliċi, 

effettivi u f'termini ta' ftuħ u riċeviment. Kif tista' l-binja ppreżentata tintegra ruħha u toħloq 
konnessjonijiet mal-ambjent urban, naturali u soċjali tagħha? F'liema oqsma jinteraġixxi? Kif 
jista' l-approċċ estern iwassal għat-tliet oqsma tal-viżjoni? Kif u għal liema benefiċċji jista' l-
proġett joħroġ mill-qafas urbanistiku strett? (Din in-nota għandha tkun limitata għal 8 paġni 
A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

A3. Deskrizzjoni rigward it-tfassil arkitettoniku u ambjentali 
3. A.3.1 Nota spjegattiva tas-simboliżmu tal-binja u tal-ispazji interni, (din in-nota għandha tkun 

limitata għal 2 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

4. A.3.2 Ġustifikazzjoni globali tal-għażliet arkitettoniċi magħmula fid-dawl tal-kwalitajiet 
arkitettoniċi tal-binja u tal-ispazji interni. X'inhuma l-oqsma prijoritarji tat-tfassil arkitettoniku? 
(din in-nota għandha tkun limitata għal 8 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u 
illustrazzjonijiet); 

5. A.3.3 Deskrizzjoni tal-approċċ bijoklimatiku estern u intern tal-binja. (Din in-nota għandha tkun 
limitata għal 8 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

6. A.3.4 Deskrizzjoni tal-emiċiklu li jikkonsisti prinċipalment minn immaġni virtwali tal-emiċiklu 
propost (immaġni ta' "mudell abjad19" bi sfumaturi ta' griż), sezzjoni trasversali lonġitudinali u 
pjanta tas-sulari. Dawn id-dokumenti tal-aħħar iridu jibqgħu leġġibbli fil-format mitlub. It-test 
ikollu l-ispjegazzjoni tal-kunċett. (Din in-nota għandha tkun limitata għal 6 paġni A3 recto (naħa 
waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

7. A.3.5 Deskrizzjoni tal-esperjenza unika tal-viżitaturi. Għal liema raġunijiet persuna li tkun 
miexja minn hemm, turist, student, ċittadin interessat fil-ħajja tal-Parlament Ewropew, jew xi 
persuni oħrajn, jiġu jaraw jew iżuru l-binja, jerġgħu jiġu jew jirrakkomandaw iż-żjara? (Din in-
nota għandha tkun limitata għal 6 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

A4. Deskrizzjoni tal-kisba tal-objettivi spazjofunzjonali 
8. A.4.1 Ġustifikazzjoni tal-proposta funzjonali li titfa' dawl fuq l-oqsma prijoritarji tat-tfassil 

marbut mal-approċċ funzjonali u li turi kif is-soluzzjoni twieġeb għall-ħtiġijiet tal-programm ta' 
rinnovament tal-Binja Paul-Henri Spaak u tal-utenti futuri tiegħu (din in-nota għandha tkun 
limitata għal 8 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

9. A.4.2 Dijagramma ta' flussi interni tal-proġett għall-Membri, il-viżitaturi, il-protokoll, il-mezzi 
tax-xandir u l-loġistika espressi fil-kodiċijiet tal-kuluri tal-funzjonijiet (ara l-Anness 4). (Dawn 
id-dijagrammi għandhom ikunu limitati għal 5 paġni A3 recto ta' grafika); 

10. A.4.3 Deskrizzjoni tal-flessibilità tal-binja fuq tul ta' żmien qasir u twil. Kif jistgħu l-ispazji 
jadattaw rwieħhom għal attivitajiet differenti? Kif tista' tevolvi l-binja maż-żmien? X'jiffaċilita 
dawn l-adattamenti? (Din in-nota għandha tkun limitata għal 6 paġni A4 recto (naħa waħda) 
ta' testi u illustrazzjonijiet); 

 

A5. Deskrizzjoni tal-kunċett tekniku 

                                                           
19 Huwa mfakkar li l-kompetizzjoni ma tikkonċernax id-definizzjoni ta' materjali ta' tlestija. 
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11. A.5.1 Il-kunċett ambjentali: deskrizzjoni tal-approċċ ambjentali, tal-mod kif l-arkitettura 
tintegra dan, tal-potenzjal żviluppat jew żviluppabbli għall-proġett b'rabta mal-objettivi tal-
karta tal-eżemplarità (Anness 1). (Din in-nota għandha tkun limitata għal 6 paġni A4 recto 
(naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

12. A.5.2 Soluzzjonijiet tekniċi prinċipali proposti għall-istruttura tal-binja, (din in-nota għandha 
tkun limitata għal 2 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

13. A.5.3 It-tfassil "disinn għal kulħadd": deskrizzjoni ta' kif, fil-proġett, titqies l-aċċessibilità għall-
persuni b'mobilità mnaqqsa (PMM), u dan lil hinn mill-aċċessi għas-sit li jagħtu għall-entrati 
tal-binja kif ukoll ġewwa l-binja. (Din in-nota għandha tkun limitata għal 3 paġni A4 recto (naħa 
waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

14. A.5.4 It-tfassil: deskrizzjoni ta' kif, fil-proġett, jitqiesu aspetti tas-sigurtà skont l-informazzjoni 
li tingħata fil-qafas tal-istedina għal kompetizzjoni. (Din in-nota għandha tkun limitata għal 
3 paġni A4 recto (naħa waħda) ta' testi u illustrazzjonijiet); 

A6. Tabella tas-superfiċje u tal-proporzjonijiet 
15. A.6.1 Tabella li telenka s-superfiċje tal-binjiet u data kwantitattiva oħra bil-kodiċijiet tal-

funzjonijiet skont il-formola li se tiġi trażmessa fil-qafas tal-istedina għal kompetizzjoni; 

16. A.6.2 Tabella li telenka s-superfiċje tal-binja sħiħa u t-tip tas-superfiċje skont il-formola li se tiġi 
trażmessa fil-qafas tal-istedina għal kompetizzjoni; 

 
17. Dokument intitolat "Dokument B: Skeċċijiet u dokumenti grafiċi oħrajn" 

Id-dokumenti li jiffurmaw id-Dokument B għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti li ġejjin: 
18. Id-dokument B fih id-dokumenti grafiċi li għandhom jiġu ppreżentati fil-format oriġinali 

tagħhom DIN A1, mitwija b'mod korrett għall-format A4, u mqiegħda f'envelops tal-plastik 
individwali, flimkien ma' kopja li għandha titnaqqas għal format A3, li ma tkunx mitwija.  

19. Id-dokumenti grafiċi ma jkunx fihom testi iżda jista' jkollhom referenzi alfanumeriċi u lista ta' 
referenza. Il-lista ta' referenza hija ppreżentata fuq A3. Il-format diġitali huwa Word jew Excel 

20. Il-format diġitali tal-iskeċċijiet huwa l-format diġitali .dwg, imfassal permezz ta' AUTOCAD jew 
ta' ieħor kompatibbli mal-AUTOCAD. L-iskala tal-iskeċċijiet: unità 1 ta' skeċċ = 1 ċm. 

21. Il-mudell jew il-mudelli tal-BIM20 li jkunu servew biex jagħmlu l-iskeċċijiet huma pprovduti 
f'format li jippermetti li l-mudell jiġi vverifikat minn viżwalizzatur standard.  

 

 

 

 

 

Skala Numru 
minimu ta' 
dokumenti 

Numru 
massimu 
ta' 
dokumenti 

Format DIN 

1. Pjanta tal-urbaniżmu għas-sit taż-Żona 
Ewropea u ħarsa ġenerali lejn il-binja bl-
aċċessi u ċ-ċirkolazzjoni tagħha, 
sezzjonijiet trasversali tal-mudell tas-sit 
mat-toroq Rue du Luxembourg u Rue 
Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
20 B'mod partikolari, l-elementi tal-mudell tal-istruttura, tal-partijiet tal-madwar, tal-funzjonijiet, tal-volumi ġenerali u dettaljati li jkunu 
ppermettew li jinħolqu t-tabelli tas-superfiċje u l-perspettivi li fuqhom huma bbażati r-ritratti virtwali 
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2. Mill-inqas 4 perspettivi urbani fil-
bogħod sinifikanti kif stabbiliti fl-
istedina għal kompetizzjoni 

 4 10 A4 

3. Pjanti tal-livelli kollha fuq l-art u taħt l-
art tal-proġett arkitettoniku, 
b'delimitazzjoni, annotazzjonijiet u 
kuluri tat-tipi differenti ta' spazji skont 
il-programm 

1/500   għandu jiġi 
definit mill-
perit 

4. Minimu ta' 2 sezzjonijiet trasversali 
b'indikazzjoni tal-livelli tal-art 

1/500 2 6 għandu jiġi 
definit mill-
perit 

5. Elevazzjonijiet esterni tal-binja 1/500 4 6 għandu jiġi 
definit mill-
perit 

6. Tal-anqas 4 perspettivi mill-qrib 
"mudell abjad" tal-binja skont kif jidhru 
minn barra b'integrazzjoni fl-ambjent 
eżistenti 

 4 8 A3 

7. Minimu ta' 4 perspettivi "mudell abjad" 
tal-ispazji ewlenin tal-proġett, fosthom: 
l-emiċiklu, il-pjazza għar-riċevimenti, l-
ispazji ta' struttura tal-proġett  

 4 8 A4 

8. Dijagrammi tal-flussi għall-viżitaturi, il-
Membri, il-protokoll u l-loġistika.  

 1 2 A0 

9. Il-kunċett ta' "Disinn għal kulħadd" 
spjegat minn dijagramma (li tindika ż-
żoni aċċessibbli bil-kulur) 

 1 2 A1 

10. Perspettivi "mudell abjad" tal-istruttura  3 10 A3 

 
 

IV.4.2.  PREŻENTAZZJONI TAL -FAJL TAL-ISKIZZIJIET 

Il-fajl tal-iskizzijiet se jiġi ppreżentat fil-forma ta' ittra ta' akkumpanjament f'format stampat, li magħha 
se jinhemżu: 
22. L-envelop issiġillat li jkun fih l-att ta' impenn; 

 
23. Folder jew diversi folders, li jkollhom tikketta li tgħid "folder A/[kodiċi ta' identifikazzjoni]" u li 

jkun fihom: 
1. Il-lista ta' kontroll 
2. Id-dokumenti li jiffurmaw id-dokument A; 
3. Waħda jew aktar CD-ROMs, bl-indikazzjoni "Dokument A – [kodiċi ta' identifikazzjoni] 

– Oriġinali" fil-forma ta' kitba diretta fuq is-CD-Rom, li jinkludu d-dokumenti li 
jiffurmaw id-dokument A f'format diġitali.  

4. Waħda jew aktar CD-ROMs, bl-indikazzjoni "Dokument A – [kodiċi ta' identifikazzjoni] 
– Kopja" fil-forma ta' kitba diretta fuq is-CD-Rom, li jinkludu d-dokumenti li jiffurmaw 
id-dokument A f'format diġitali.  

Jekk jintużaw diversi folders, dawn se jkunu nnumerati minn 1 sa x u kull wieħed minnhom ikollu 
tikketta li fuqha jkun indikat "folder A – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Nru x". 
It-tikketti li jintużaw għandhom ikunu ta' lewn abjad, f'format ta' 192 mm * 39 mm, imwaħħla 
mas-sinsla tal-folders. 
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Huma se jkunu stampati bl-użu ta' font Arial, modalità normali, daqs 12 u kulur iswed. 
Jekk jintużaw diversi CD-ROMs, dawn għandhom jiġu nnumerati minn 1 sa x u għandu jkollhom 
jew l-indikazzjoni "Dokument A – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Oriġinali – Diska x", jew l-
indikazzjoni "Dokument A – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Kopja – Diska x" fil-forma ta' kitba diretta 
fuq is-CD-Rom. 
 

24. Folder jew diversi folders, li jkollhom tikketta li tgħid "folder B" u li jkun fihom: 
1. Id-dokumenti li jiffurmaw id-dokument B, li jkollhom tikketta li tgħid "folder B/[kodiċi 

ta' identifikazzjoni]"; 
2. Waħda jew diversi CD-ROMs, bl-indikazzjoni "Dokument B – [kodiċi ta' identifikazzjoni] 

– Oriġinali" fil-forma ta' kitba diretta fuq is-CD-Rom, li jinkludu d-dokumenti li 
jiffurmaw id-dokument B f'format diġitali. 

3. Waħda jew diversi CD-ROMs, bl-indikazzjoni "Dokument B – [kodiċi ta' identifikazzjoni] 
– Kopja" fil-forma ta' kitba diretta fuq is-CD-Rom, li jinkludu d-dokumenti li jiffurmaw 
id-dokument B f'format diġitali. 

Jekk jintużaw diversi folders, dawn se jkunu nnumerati minn 1 sa x u kull wieħed minnhom ikollu 
tikketta li fuqha jkun indikat "folder B – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Nru x" 
It-tikketti li jintużaw għandhom ikunu ta' lewn abjad, f'format ta' 192 mm * 39 mm, imwaħħla 
mas-sinsla tal-folders. 
Huma se jkunu stampati bl-użu ta' font Arial, modalità normali, daqs 12 u kulur iswed. 
Jekk jintużaw diversi CD-ROMs, dawn għandhom jiġu nnumerati minn 1 sa x u għandu jkollhom 
jew l-indikazzjoni "Dokument B – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Oriġinali – Diska x", jew l-
indikazzjoni "Dokument B – [kodiċi ta' identifikazzjoni] – Kopja – Diska x" fil-forma ta' kitba diretta 
fuq is-CD-Rom. 
 

25. Is-6 tabelli ta' preżentazzjoni. 

 
 

KAPITOLU 5 SKADENZI U PROĊEDURI  GĦAT-TRESSIQ 
TAL-FAJLS TAL-ISKIZZIJIET 

IV.5.1.  SKADENZI U PROĊEDURI GĦAT -TRESSIQ TAL-FAJLS 
TAL-ISKIZZIJ IET  

Id-data u l-ħin ta' skadenza biex jintbagħtu u jiġu ppreżentati (ara l-Artikolu IV.5.2) l-fajls tal-iskizzijiet 
se jitniżżlu fl-ittra ta' stedina għal kompetizzjoni. Kull fajl tal-iskizzijiet mibgħut jew ippreżentat wara 
din id-data u l-ħin jiġi awtomatikament miċħud. 
 
 

IV.5.2.  PROĊEDURI GĦAT -TRESSIQ TAL-FAJLS TAL-ISKIZZIJIET  

Sabiex tinżamm il-kunfidenzjalità u l-integrità tal-fajls tal-iskizzijiet, dawn għandhom jintbagħtu 
f'envelop doppju, jiġifieri envelop ġo envelop.  
Iż-żewġ envelops iridu jkunu magħluqin.  
Il-kompetituri huma mistiedna jużaw it-tikketti li jiġu pprovduti flimkien mal-ittra ta' stedina għal 
kompetizzjoni, li jeħtieġu jiġu stampati u mwaħħla fuq l-envelops, sabiex tiġi ffaċilitata t-trażmissjoni 
tal-fajls tal-iskizzijiet lis-servizz kompetenti tal-Parlament Ewropew. 
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Skont id-daqs, it-terminu "envelop" irid jinftiehem ukoll bħala pakkett, kaxxa tal-kartun, kaxxa jew tipi 
oħrajn ta' kontenituri; id-dimensjonijiet tal-kontenituri għandhom kemm jista' jkun jikkorrispondu 
għall-kontenut reali tagħhom. 
F'kull każ, u irrispettivament mit-tip ta' ppakkjar użat, il-kompetituri huma mistiedna joqogħdu attenti 
li l-envelops jew l-ippakkjar li fihom jibagħtu l-fajl tal-iskizzijiet tagħhom ikunu ta' kwalità sabiex jiġi 
evitat li jaslu mqattgħin u minħabba f'hekk ma jibqgħux jiggarantixxu la l-kunfidenzjalità tal-kontenut 
tagħhom u lanqas l-integrità tagħhom. 
Jekk jintużaw envelops li jingħalqu minnhom infushom, għandhom jingħalqu bit-tejp li fuqu għandu 
jkun hemm il-firma ta' min ikun qed jibgħathom. Il-firma bl-idejn jew inkella t-timbru tal-impriża tiegħu 
jitqiesu bħala l-firma ta' min qed jibgħat. 
Kull fajl tal-iskizzijiet li l-kontenut tiegħu ma setax jinżamm kunfidenzjali qabel il-ftuħ tal-fajl tal-
iskizzijiet se jiġi awtomatikament irrifjutat. 
L-envelop ta' barra għandu jkollu l-kodiċi ta' identifikazzjoni magħżul mill-kompetitur. 
 
It-trażmissjoni tal-fajls tal-iskizzijiet issir skont l-għażla tal-kompetituri: 
1. Jew bil-posta, fejn id-data tar-riċeviment maħruġa mis-servizz tal-posta sservi bħala prova tal-

wasla, fl-indirizz mogħti fuq it-tikketti pprovduti; 
2. jew inkella billi jiġu ppreżentati fis-servizz tal-posta uffiċjali, direttament jew mir-

rappreżentant tal-kompetitur, mhux iktar tard mid-data ta' skadenza u l-ħin stabbiliti hawn 
fuq. Il-preżentazzjoni tal-fajl tal-iskizzijiet huwa stabbilit permezz ta' rċevuta datata u ffirmata 
f'żewġ kopji tas-servizz tal-posta uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Id-data u l-ħin indikati fuq l-
irċevuta jservu ta' prova. Il-ħinijiet tal-ftuħ tas-servizz tal-posta uffiċjali li fih għandhom jiġu 
ppreżentati l-fajls tal-iskizzijiet huma dawn li ġejjin: 

Miftuħ mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9.00 sa 12.00 u mis-14.00 sal-17.00, 
u l-Ġimgħa mid-9.00 sa 12.00, 

Magħluq is-Sibt u l-Ħadd u fil-jiem meta l-Parlament Ewropew ikun magħluq. 
Il-Parlament Ewropew ma jistax jiggarantixxi r-riċeviment tal-fajls tal-iskizzijiet mibgħuta, 
irrispettivament minn kif ikunu ntbagħtu, barra mill-ħinijiet ta' ftuħ tal-posta uffiċjali indikati 
hawn fuq. 
Il-Parlament Ewropew ma jistax jitqies responsabbli talli ma jkunx avża lill-kompetituri dwar it-
tibdil li jkun sar fil-ħinijiet ta' ftuħ tas-servizz tal-posta uffiċjali wara li jintbagħtu d-dokumenti 
ta' sejħa għall-kompetizzjoni. Il-kompetituri interessati għandhom jiksbu informazzjoni rigward 
il-validità tal-ħinijiet ta' ftuħ imħabbra qabel ma jippreżentaw fajl tal-iskizzijiet bl-idejn. 
 

KAPITOLU 6 KOMUNIKAZZJONI TAR-RIŻULTATI  
Il-Parlament Ewropew se jinforma kull kompetitur b'mod simultanju u b'mod individwali dwar l-
iżviluppi riżervati għall-iskizz tiegħu permezz tal-posta elettronika. 
In-notifiki tar-riżultati li jsiru lill-kompetituri li ma jkunux għaddew mill-kompetizzjoni se jsemmu liema 
huma l-mezzi possibbli ta' rimedju. 
In-notifika tar-riżultati li jintbagħtu lir-rebbieħ mhux se tikkostitwixxi impenn min-naħa tal-istituzzjoni 
fir-rigward tiegħu, u lanqas ma tfisser li l-proġett tiegħu irid jintgħażel biex jitwettaq, u lanqas ma 
tfisser li l-istituzzjoni hija obbligata tagħżel lilu għal xi missjoni ulterjuri. 
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PARTI V IS-SEGWITU TAL-PROĊEDURA 

KAPITOLU 1 L-GĦAŻLA TAL-BUREAU 
Il-proġett rebbieħ u l-aħjar proġett li jinvolvi l-proċess l-ieħor – ir-rinnovazzjoni jew id-demolizzjoni/ir-
rikostruzzjoni – se jiġu ppreżentati lill-Bureau tal-Parlament Ewropew, li huwa l-korp politiku 
responsabbli għall-ġestjoni tal-kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u finanzjarji li jikkonċernaw 
il-funzjonament tal-Istituzzjoni. 
Il-preżentazzjoni se tkun ibbażata fuq ir-rapport tal-ġurija dwar il-merti, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-
proġett jew il-proġetti ppreżentati. Din il-preżentazzjoni se tinkludi b'mod partikolari l-konklużjonijiet 
ta' evalwazzjoni indipendenti tal-ispejjeż taż-żewġ proġetti magħżula stabbilita fuq bażi komuni li se 
tkun ikkomunikata mal-istedina għal kompetizzjoni. Permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-
kompetizzjoni, il-kompetituri jaċċettaw ir-riżultati ta' din l-evalwazzjoni. 
Fuq din il-bażi, il-Bureau se jiddeċiedi liema proġett se jiġi żviluppat b'mod ulterjuri. 
Ladarba tkun twettqet din l-operazzjoni, l-envelops kollha li jkun fihom il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-
iskizzijiet jinfetħu sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati l-awturi ta' kull skizz. 
Iċ-ċessjoni lill-pubbliku tad-drittijiet ta' riproduzzjoni u ta' komunikazzjoni tar-ritratti u tal-immaġni tal-
binja rinnovata, kif definit fl-aħħar subparagrafu tal-Artikolu II.1.7, kif ukoll ir-rinunzja prevista f'dak is-
subparagrafu, għandha titħallas, permezz ta' proċedura konformi għall-Artikolu 11.1.b tal-Anness 
għar-Regolament Finanzjarju, lill-kompetitur li jkun ippreżenta l-proġett magħżul għall-
implimentazzjoni, b'ammont ta' EUR 100 000 bil-VAT mhux inkluża, fuq preżentazzjoni ta' fattura għal 
"bilanċ finali tal-kont". 
 

KAPITOLU 2 IL-MISSJONI TA' ASSISTENZA 

V.2.1.  KUMMENTI ĠENERALI DWAR IL -MISSJONI 

Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt, mingħajr ma jkollu għalfejn jagħmel dan, li jibda proċedura 
nnegozjata flimkien mar-rebbieħ tal-kompetizzjoni bil-ħsieb li jiġi ffirmat kuntratt ta' servizzi li l-għan 
tiegħu jkun missjoni ta' segwitu tal-kunċett fil-kuntest tal-proċedura ta' ħatra tal-operatur Design & 
Build u l-iżvilupp tiegħu, 
Jekk il-Parlament Ewropew kellu jiddeċiedi li jwettaq il-proċedura msemmija hawn fuq, din tal-aħħar 
se tkun skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, u 
b'mod partikolari l-punt (d) tal-Artikolu 11(1) tal-Anness 1 għal dak ir-Regolament. 
Il-Parlament Ewropew jirriżerva wkoll il-possibilità li jiftaħ proċedura nnegozjata mal-awtur tal-proġett 
l-ieħor ippreżentat lill-Bureau, u dan isir permezz tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) 
2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, u b'mod partikolari l-punt (b) tal-Artikolu 11(1) tal-Anness 1 
għal dak ir-Regolament. 
 

V.2.2.  I l-MISSJONI 

Soġġetta għall-konklużjoni ta' kuntratt, il-missjoni se tiġi deskritta fl-abbozz ta' kuntratt u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-missjoni, li se jiġu kkomunikati fil-bidu tal-proċedura nnegozjata. 
Din se tinkludi, b'mod mhux komplut u mhux esklużiv, il-fażijiet li ġejjin: 
1. Assistenza waqt it-tħejjija u l-iżvolġiment tad-djalogu kompetittiv 
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2. Assistenza qabel l-introduzzjoni tal-permessi 

3. Assistenza matul l-istruzzjoni tal-permessi 

4. Assistenza għall-ġestjoni tal-bidliet 

Jekk jiġi konkluż kuntratt, hija biss l-assistenza għall-Parlament Ewropew matul il-preparazzjoni u l-
iżvolġiment tal-proċedura ta' djalogu kompetittiv li se tkun neċessarjament tagħmel parti mill-missjoni. 
It-twettiq tas-servizzi l-oħra jibqa' fakultattiv. 
 

V.2.3.  DJALOGU KOMPETITTIV.  

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu li ġej, l-awtur jew l-awturi tal-proġett 
magħżul mill-Parlament Ewropew biex jitwettaq ma jistgħu, fl-ebda każ, la jipparteċipaw fil-proċedura 
ta' djalogu kompetittiv li l-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jibda fi tmiem il-kompetizzjoni, la 
jikkuntattjaw u lanqas jaċċettaw li jikkuntattjaw, ikun x'ikun il-kuntatt, lill-parteċipanti fil-proċedura ta' 
djalogu kompetittiv imsemmija hawn fuq. 
F'każ li kuntratt ikollu jiġi ffirmat bejn il-Parlament Ewropew u l-awtur jew l-awturi tal-proġett magħżul 
mill-Parlament Ewropew bil-għan li jitwettaq, il-kuntratt jipprevedi d-derogi minn din ir-regola ġenerali 
u jistabbilixxi r-regoli ta' implimentazzjoni.  
 
 

KAPITOLU 3 WIRJA PUBBLIKA TAL-ISKIZZIJIET 
Fi tmiem jew il-kompetizzjoni tal-iskizzijiet jew il-proċedura nnegozjata mar-rebbieħ, f'każ li l-
Parlament ikollu jiddeċiedi dwar it-twettiq ta' proċedura bħal din, il-Parlament Ewropew jorganizza 
wirja pubblika tal-iskizzijiet kollha ddikjarati ammissibbli tal-kompetituri.  
Il-kompetituri kollha se jiġu mistiedna għall-preview tal-wirja pubblika. 
Wara li tintemm il-wirja tal-iskizzijiet, l-iskizzijiet tal-kompetituri li ma jkunux intgħażlu jistgħu jiġu 
rtirati fi żmien 30 jum kalendarju b'appuntament.  
It-talbiet jistgħu jintbagħtu permezz ta' email lil: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

PARTI VI LISTA TAL-ANNESSI 
 
 
Anness 1: Karta tal-eżemplarità għall-prestazzjoni ambjentali  
Anness 2: Tabella tal-funzjonijiet 
Anness 3: Skeda provviżorja 
Anness 4:  Il-post fejn tinsab, il-pożizzjoni ġeografika u l-veduti tal-binja eżistenti 
Anness 5: Dixxiplini tekniċi 
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