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Klausimų atsakymų žurnalas Nr.10
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-07-28

Klausimo
numeris
Pastaba 1

Atsakymas

Pastaba 2

Klausimas

Data

Visi klausimai gauti elektroniniu paštu (kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki pirmadienio
16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso puslapyje ir CVPIS trečiadieniais. Visi klausimai gauti elektroniniu paštu
(kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki trečiadienio 16val. (GMT+3) bus paskelbti konkurso
puslapyje ir CVPIS penktadieniais.
CAD brėžinio paaiškinimas
CAD brėžiniai buvo parinkti kai ši vieta buvo išrinkta naujo Koncertų centro projektui. Bet kokios pastato arba
aplinkos sutvarkymo formos, įvariavimai į teritoriją ir stovėjimo vietos yra tik iliustracinės.
Kaip minima Klausimų atsakymų žurnale Nr. 2, pastaboje 2:
Prašome atkreipti dėmesį, kad yra pateikiama priedą x6 papildanti medžiaga - projekto teritorijos ir jo aplinkos CAD
brėžinys, kurį galima rasti konkurso interneto puslapyje skiltyje "Download"
Rengiant projektą prašome naudotis papildyta priedo x6 versija.

Pastaba 3

Pataisome klaidą atsiradusią lietuviškos konkurso sąlygų versijos 41 puslapyje, skyriuje "Konkurso projektų
pateikimo terminas" ir išdėstome jį taip "Projektų pateikimo terminas yra 2017-09-06 14:00 (Grinvičo laiku (GMT)
+3). Projektai, pateikti po šio termino, atplėšti nebus."
Ši klaida yra tik lietuviškame dokumentų variante. Angliškas dokumentų variantas išlieka nepakitęs.

Pastaba 4

Nors priedas X6 yra pateikiamas tik lietuvių kalba, yra pateikiamas brėžinio legendos vertimas į anglų kalbą. Išverstą
legendą galite rasti konkurso puslapio dalyje "Download" ir CVP IS.

Pastaba 5

CAD brėžinys (priedas X6) pateikiamas konkurso medžiagoje iliustruoja sklypo išdėstymą, įvažiavimo kelius,
stovėjimo vietas ir infrastruktūrą remiantis anksčiau vykusio vietos parinkimo konkurso rezultatais. Kaip minima
konkurso sąlygų 25-26 puslapiuose (dokumentas lietuvių kalba) inžinerinių tinklų vieta gali būti keičiama remiantis
šio konkurso rezultatais. Tai taip pat taikoma pastato išsidėstymui teritorijoje, transporto ir pėsčiųjų įėjimo ir išėjimo
takams, parkavimo vietų išdėstymui. 15 metrų zona tarp konkurso teritorijos ir H. ir O. Minkovskių gatvės priklauso
gatvei ir turi būti paliekama važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų įrengimui, todėl ši teritorija neturi būti užstatoma
išskyrus įvažiavimo ir įvažiavimo kelius. Konkurso tikslais dalyviai gali į savo siūlomus sprendinius įtraukti pasiūlymus
gatvės ir šaligatvių įrengimui. Egzistuojantys inžineriniai tinklai, kurie kerta sklypo teritoriją privalo išlikti numatytose
vietose ir yra nurodyti Konkurso dokumentuose ir paaiškinti Konkurso sąlygų 25-26 puslapiuose (dokumentas
lietuvių kalba).

Pastaba 6

Pateikiamas papildomas priedas X11 - CAD brėžinys, kuriame pateikiama platesnė informacija apie aplinkines
teritorijas. Brėžinius galima rasti konkurso interneto puslapyje skiltyje "Download" ir CVP IS.
Šie duomenys yra Kauno miesto savivaldybės administracijos nuosavybė. Skelbiami duomenys yra skirti Kauno M.K.
Čiurlionio Koncertų centro projekto konkurso pasiūlymų rengimui. Jie neturėtų būti platinami ar naudojami kitiems
tikslams.

Pastaba 7

Paaiškinimas dėl upės pakrantės sutvirtinimo
Detaliau paaiškiname atsakymą pateiktą klausimų atsakymų žurnale Nr. 6, klausimas 21 dėl pakrantės sutvirtinimo.
Šiuo metu yra numatyta, kad upės pakrantės sutvirtinimas būtų sukurtas ties linija "Planuojama teritorijos riba"
(nurodyta Konkurso sąlygų 14 puslapyje, dokumentas lietuvių kalba), tačiau šie duomenys yra rekomendaciniai,
konkurso dalyviai gali siūlyti alternatyvius, šiai teritorijai tinkamus sprendinius, kurie geriausiai dera su jų siūlomu
projektu.

1

Techninis projektas (o ne statybos darbai) turi būti baigti neankščiau 24/07/17
Dėl priedo X2 reikalavimų:
kaip iki 2017 m. rugsėjo 6d.
"Teikėjo per pastaruosius 3 metus iki projektų
pateikimo dienos arba per laiką nuo Teikėjo
įregistravimo dienos (jei teikėjas veikė trumpiau nei
3 metus) sėkmingai įvykdyta ne mažiau kaip 1
sutartis, kuria buvo suteiktos ypatingų statinių
kategorijos negyvenamųjų pastatų techninių ir/ar
techninių darbo projektų rengimo (projektavimo)
paslaugos. Sutarties statinio bendras plotas
nemažiau kaip 5000 kv.m. "
Mūsų projekto, kuris atitinka šiuos reikalavimus,
darbų baigimo data yra 2014 gegužė.
Vis dėl to, projektas buvo pabaigtas ir atidarytas
2014 rugsėjo mėnesį ir mes turime tai
patvirtinančius dokumentus.
Prašau praneškite ar mes atitinkame reikalavimus,
nes jūs labai tiksliai nurodėte, kad 3 metų laikotarpis
yras skaičiuojamas nuo darbų pateikimo termino
pabaigos.

2

Panašus konkursas buvo vykdytas ankščiau. Ar
praėjusio konkurso sprendiniai buvo blogi?
Panašus tarptautinis konkursas buvo vykdytas
ankščiau. Ar pateikti projektai, pasiūlymai buvo
blogi?

Ankščiau vykęs konkursas buvo Koncertų centro vietos parinkimo
25/07/17
konkursas.
Kai kurie konkurso dalyviai savo pasiūlymus iliustravo sprendiniai,
tačiau konkurso tikslas buvo išrinkti projekto vietą, todėl sprendiniai
nebuvo vertinami.
Ankstesnio konkurso dalyviai gali dalyvauti šiame konkurse jeigu to
nori.

3

Prieš keletą metų mes pasirašėme sutartį dėl
ypatingojo statinio projektavimo. Sutartis buvo
sustabdyta ir atnaujinta praėjusiais metais.
Tuomet mes prie pagrindinės sutarties pasirašėme
papildomą priedą dėl techninės užduoties rengimo.
Iš esmės tai visai naujas architektūrinis sprendimas
įgyvendintas per ankstesnės sutarties priedą. Ar tas
priedas atitinka keliamus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus?

Techninis projektas (o ne statybos darbai) turi būti baigti neankščiau 25/07/17
kaip iki 2017 m. rugsėjo 6d. Jeigu jūs taptumėte I-III vietų laimėtojais
turėtumėte pateikti dokumentus įrodančius, kad projektas buvo
sustabdytas ir vėliau atnaujintas bei, kad jūs sėkmingai suteikėte
šias paslaugas per paskutinius 3 metus.

