Koncertų centro Kaune projekto konkursas

Klausimų atsakymų žurnalas Nr.17
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2017-08-23

Klausimo
numeris
Pastaba 1

Klausimas

Atsakymas

Pastaba 2

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.

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.

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 35-36 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.

Pastaba 8

Priedo X2 (tik versija anglų kalba) pataisymas.
Priedo X2 (tik versija anglų kalba) 6 skiltyje pastebėta klaida. Ji pataisoma ir ši skiltis išdėstoma taip "Visi jungtinės veiklos sutarties
partneriai atitinka 1 – 3 p. reikalavimus". Atnaujinta priedo X2 versija paskelbta konkurso interneto puslapyje ir CVP IS.
Lietuviška dokumento versija išlieka nepakitusi.

Pastaba 9

Priedo X1 pataisymas
Prašome pastebėti, kad yra pakeistas priedas X1. Atnaujintą priedo versiją galite rasti konkurso puslapio skiltyje "Download" ir CVP IS.

Pastaba 10

Paskutinis klausimų atsakymų žurnalas bus paskelbtas nevėliau kaip 2017 rugsėjo 31d.
Klausimus galime pateikti iki 2017 rugsėjo 29 d. 23:59 GMT+3 Žr. Konkurso sąlygų 43 puslapis (dokumentas lietuvių kalba)

Pastaba 11

Atkreipiame dėmesį, kad dalyviai teikdami pasiūlymus turi naudotis naujausiais pateiktais priedais.
Prašome atsižvelgti į aukščiau esančias pastabas ir klausimų atsakymų žurnalus. Naujausius priedus galite rasti konkurso interneto
puslapyje ir CVP IS.
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Taip.
16/08/17
Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 3 atsakymas į klausimą Nr. 14 ir
(Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 22,
Konkurso sąlygų 42 ir 47 puslapiai (dokumentas lietuvių kalba)
17/08/17
Registracija CVP IS suteikia galimybę prieiti prie visų su konkursų
susijusių dokumentų, tačiau nesuteikia registracijos numerio.
Siekiant gauti registracijos numerį prašome registruotis konkurso
interneto puslapyje
(https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/)
. Registruotis konkurso interneto puslapyje prašoma dėl numatomo
Mes užsiregistravome per CVPIS ir priėmėme kvietimą, tačiau negavome didelio dalyvių skaičiaus taip siekiant užtikrinti sklandų
devizo kodo. Kur jis pateikiamas?
administravimo procesą.
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Tam, kad atitiktumėm reikalavimus turime sudaryti jungtinės veiklos
sutartį.
Prašome patvirtinti, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti sudaryta iki
projektų pateikimo?
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Šiame konkurso etape nėra keliamas reikalavimas įtraukti arba
nurodyti išorinius konsultantus (inžinierius, darnaus vystymosi,
akustikos ekspertus)
Konsultantai gali teikti pagalbą daugiau nei vienam konkurso
dalyviui jeigu jie patys asmeniškai arba jungtinės veiklos pagrindu
nedalyvauja konkurse.
Jeigu konsultantas yra įvardinamas kaip tiekėjas jie tampa tiekėjų
komandos dalimi ir turėtų būti įtraukti į jungtinės veiklos sutartį.
Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 2 atsakymas į klausimą Nr. 2

Mes suprantame, kad ta pati kompanija negali sudaryti daugiau nei
vienos jungtinės veiklos sutarties dalyvavimui šiame konkurse
(Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 23). Ar
konsultantai (konsultuojantys inžineriniais, darnaus vystymosi,
akustikos ir pan. klausimais) gali prisidėti prie daugiau nei vieno
projekto rengimo jeigu jie nedalyvauja konkurse jungtinės veiklos
pagrindu?
1) Priede X5 rašoma
"Sutartyje turi būti aiškiai nurodytos kiekvienos šalies sutarties
pareigos vykdant pirkimo sutartį ir kiekvienai šaliai tenkanti
įsipareigojimų dalis bendroje projekto kainoje. Taip pat sutartyje turi
būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo
perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu
kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu susijusią
informaciją). "
Ar kiekvienos šalies įsipareigojimai nurodomi jungtinės veiklos
sutartyje, kuri reikalaujama priede X5, turėtų būti priskirti šio
1. Jungtinės veiklos sutartis sudaroma tik šiam projekto konkurso
konkurso apimtyse ar būsimo techninio projekto apimtyse?
etapui.
2)Ar jungtinė sutartis turi būti pateikta taip pat anglų kalba, ar gali
2. Jungtinės veiklos sutartis gali būti pateikiama lietuvių arba anglų
būti lietuvių kalba?
kalba
Iš Klausimų atsakymų žurnalo Nr. 9 atsakymo į klausimą Nr. 18 ir
Klausimų atsakymų žurnalo Nr. 11 atsakymo į klausimą Nr. 7 ir
atsakymo į klausimą Nr. 8 mes suprantame, kad negalime statyti ant
esamų inžinerinių tinklų , bet galime perkelti planuojamus inžinerinius
tinklus, kurie skirti pastato aptarnavimui. Ar tai reiškia, kad
netaikomos numatytų inžinerinių tinklų apsaugos zonos t.y. ar tai
reiškia, kad šiaurinėje sklypo dalyje prie upės statyti galima, o
Jeigu pakeičiama planuojamų inžinerinių tinklų vieta jų apsaugos
pietinėje dalyje prie gatvės negalima? Žr. pridėta QAvol17_Q5
zona keičiasi atitinkamai.
Ar dengtas amfiteatras reiškia dengtos sėdėjimo vietos, dengta scena Dengta turi būti atlikėjams skirta erdvė/scena. Žr. Konkurso sąlygų
ar abu?
25 puslapis (dokumentas lietuvių kalba)
Keli klausimai dėl priedų:
Priedas X1:
Prašome naudoti atnaujintą priedo X1 formą, kurioje neprašoma
Ar pasirašyti gali bet kuris įmonės darbuotojas? Kuris pakuoja
pasirašyti.
siuntinį?
Žr. pastaba 9 aukščiau.
Priedas X2
Pačiame lapo viršuje po pavadinimu.
_________Q1_____Nr.
_________(data) ___Q2_____ (sudarymo vieta)
a) Q1 ir Q2 Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 8 atsakymas į
a) Q1 - Ką įrašyti čia? Registracijos numerį?
klausimą 18
Q2 - Ką reiškia sudarymo vieta?
b) pildant lentelę pažymėkite taip arba ne, galite tai daryti varnele
B) Lentelės dalyje (Taip/Ne). Ar mums reikia padėti varnelę (V)?
(V)
c) 6 lentelės dalyje, jeigu dalyvaujame be jungtinės veiklos sutarties ar c) 6 lentelės dalyje, jeigu nedalyvaujate jungtinės veiklos pagrindu
reikia rašyti N/A (nėra duomenų) ar rašyti Ne?
šios dalies nepildykite.
d) Mes konkurso norime dalyvauti kaip įmonė, ar šiuo atveju
D) Įgaliojimus turintis įmonės atstovas t.y. direktorius,
pasirašyti turi vyriausiasis architektas?
dalininkas/savininkas ar kitas turintis įgaliojimus atstovauti įmonę.
Priedas X3
a) pačiame lapo viršuje po pavadinimu parašyta .......Q3..... 2017
Q3 - ką čia įrašyti?
B) Tiekėjo devizas - ar čia reikia įrašyti architekto pažymėjimo numerį
ar projekto numerį?
a) Q3: prašome įrašyti datą kada dokumentas buvo pasirašytas
C) Jeigu mes dalyvaujame kaip įmonė ar reikia parašyti tik įmonės
b) čia rašoma tiekėjo devizo šifras (numeris)
pavadinimą?
c) jeigu tiekėjas yra įmonė (viešas ar privatus juridinis asmuo) čia
d) Kas yra prašomas dokumentų sąrašas? Pavyzdžiui, ar reikia pateikti turi būti pateikiami su įmone susiję duomenys.
architekto registracijos dokumentus? PVM įrodymus?
D) Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 6 atsakymas į klausimą 18
Ar mums reikia parengti konsultantų sąrašą šiame konkurso etape? Ar
nebūtina? Pvz. konsultantai dėl struktūrų, aplinkos sutvarkymo,
akustikos ir pan.
Žr. atsakymas į klausimą nr. 3 aukščiau.
Kodėl teritorijos ir aplinkinių teritorijų CAD brėžinyje (atnaujintas
priedas X6) atstumai, kurie yra pažymėti pėdos ir coliai, o formatas
yra Decimal? Teritorija yra 66 metrai, o pažymėta kaip 66 pėdos.
Duomenys yra pateikiami metrinėje sistemoje (Decimal)

17/08/17

17/08/17

18/08/17

18/08/17
20/08/17

20/08/17

20/08/17

20/08/17

20/08/17
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Dėl klausimo apie aukščiausią ir žemiausią vandens lygį Nemuno
upėje (Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr.
3). Atsakymas į šį klausimą "Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 13
atsakymas į klausimą Nr. 2" kur teigiama "Vandens lygis svyruoja tarp
20.00 ir 25.00 altitudės". Konkurso sąlygų 14 puslapyje (dokumentas
lietuvių kalba) minima, kad tipinis upės vandens lygis yra 19,5m. Taip
pat matyti, kad esant 10 proc. tikimybei vandens lygis pakyla iki ribos,
kuri atrodo maždaug 24.00 m.
(http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid
=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841/).
Klausiame to norėdami nustatyti būsimos prieplaukos aukštį (jeigu
suplanuotumėm prieplauką 27.00 t.y. nulinėje altitudėje, o upės lygis
būtų 19.50 m, būtų beveik neįmanoma išlipti iš laivo jeigu ten
plauktų maži keleiviai ir pramoginiai laivai kaip rašoma Klausimų
atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 4. Taip pat
klausimas susijęs su žemiausia galima amfiteatro vieta.
Taigi paklausiu kitaip:
1. Ar yra numatytas lygis kuriame norite, kad būtų prieplauka, ir jeigu
taip - koks jis?
2. Ar galima projektuoti pantoninę prieplauką t.y. tokią, kuri gali
pakilti arba nusileisti priklausomai nuo upės vandens lygio?
3. Ar yra numatyta kokiame žemiausiame lygyje gali būti amfiteatras
ir jeigu taip - koks jis?
4. Ar yra priimtina, kad dalis amfiteatro scenos ir sėdėjimo vietų būtų
apsemta esant aukštam vandens lygiui (kuri gali būti 25.00 m. kaip
minima Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr.
2)?

21/08/17

1. pageidaujamas lygis nėra nustatytas. Prieplaukos lygis turėtų
galėti prisitaikyti prie kintančio vandens lygio.
2. Taip.
3. Pageidaujamas lygis nėra nustatytas, svarbu tik kad amfiteatras
būtų apsaugotas nuo potvynių.
4. Amfiteatras gali būti planuojamas žemiau nei nulinė altitudė,
svarbu tik kad amfiteatras būtų apsaugotas nuo potvynių.

