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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.

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.

Data

1
2017-07-01 įsigaliojo naujas Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau įstatymas), nebeliko kvalifikacinio reikalavimo dėl dalyvio, turinčio balsų
dauguma juridinio asmens dalyvių susirinkime, teistumo. Šis pirkimas
paskelbtas dar iki pasikeičiant įstatymui, tačiau įrodyti atitikimą
keliamam kvalifikaciniam reikalavimui patvirtinančių dokumentų
atsakingos institucijos nebeišduoda. Minėto kvalifikacinio reikalavimo
atitikimui įrodyti būdavo pateikiama Informatikos ir ryšių departamento
išduodama Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažyma,
vadovaujantis 1996 m. rugpjūčio 13 d. LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I1491, galiojusio iki 2017-07-01, 33 str. 1 d. 3 p. reikalavimais. Pasikeitus
įstatymui Informatikos ir ryšių departamentas nebeišduoda šių pažymų,
nes rengia pažymas tik pagal galiojančius teisės aktus. Be to, naujojo
įstatymo 51 str. 10 d. nurodyta, kad "Jeigu perkančiajai organizacijai kyla
abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas
institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją". Tokiu atveju,
Informatikos ir ryšių departamentas pateiktų informaciją apie tiekėją,
dalyvaujantį pirkimo procedūroje.
Prašome atsižvelgti į pasikeitusį teisinį reglamentavimą ir panaikinti
kvalifikacinį reikalavimą, nurodytą Konkurso sąlygų priedo r. 2
"Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija" lentelės 2
punkte bei Konkurso sąlygų priedo Nr. 5 "Projekto dalyvių minimalūs
kvalifikacijos reikalavimai" lentelės 1.2. punkte.

2

Ką reikia išvardinti priedo X3 dalyje 1.1? Dokumentus, kurių prašoma
priede X5? Nors kvalifikaciją įrodančius dokumentus išvardintus
priede X5 prašoma pateikti tik nugalėtojų ar tai reiškia, kad tie
dokumentai jau dabar turi būti išvardinti priede X3? Ar netgi pateikti
iki projektų pateikimo termino pabaigos?

Kvalifikaciniai reikalavimai dėl dalyvio, turinčio balsų daugumą
21/08/17
juridinio asmens dalyvių susirinkime, teistumo nėra panaikinti, jų
esmė lieka ta pati, o institucijos pažymas išduoda, todėl keisti
reikalavimus nėra pagrindo. LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491,
įsigaliojusio nuo 2017-07-01, 51 str. 2 d., cit.: "Perkančioji
organizacija, reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog nėra šio
įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte nustatytų
pašalinimo pagrindų, kaip pakankamą įrodymą priima teismo,
valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos
institucijos išduotą dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms
įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis".

Priedo X3 dalyje 1.1 turi būti išvardinti visi dokumentai, kuriuos jūs 23/08/17
pateikiate antrajame voke "Registracijos informacija (Devizo šifras)".
Šiame konkurso etape nereikia pateikti dokumentų nurodytų priede
X5 arba jų sąrašo. Kvalifikaciją įrodančius dokumentus bus prašoma
pateikti tik I-III vietas užėmusių dalyvių.

