Koncertų centro Kaune projekto konkursas

Klausimų atsakymų žurnalas Nr.2
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-06-30

Klausimo Klausimas
Atsakymas
numeris
Pastaba 1 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.

Data

Pastaba 2 Prašau 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.
1

Dwg failas, kuris yra pateikiamas prieduose rodo
tik konkurso teritoriją, tačiau nesimato miesto
konteksto, aukščių, upės, kelių ir pan. Ar yra
papildomos detalesnės medžiagas ir/arba ar
ketinate pateikti daugiau informacijos ir brėžinių?

Preidą x6 papildanti informacija yra pateikiama, kurią 27/06/17
galima atsisiųsti iš konkurso interneto puslapio. Šis
dokumentas papildo anskčiau pateiktą medžiagą.

2

Akustikos konsultantai: norėtumėm sužinoti ar
numatoma skelbti atskirą konkursą akustikos
ekspertų išrinkimui ar akustikos konsultantai
turėtų būti įtraukti į architektų komandą teikiant
projektą?

Šiame konkurse etape nėra kelias reikalavimas į
projekto rengėjų komandą įtraukti akustikos
specialistus, tačiau konkurso dalyviai gali juos
pasitelkti siekiant parengti geriausią galimą
pasiūlymą. Tai paliekama nuspręsti konkurso
dalyviams.

3

Mano klausimas dėl priedo X2 ir deklaracijos:
"Teikėjas sėkmingai įvykdė ne mažiau kaip 1
sutartį, 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."

1. Ne. Šiuo projektu gali būti įrodyta tiekėjo
27/06/17
kvalifikacija, jeigu yra parengtas techninis projektas.
Žr. konkurso sąlygų 50-51 puslapiuose (lietuviška
versija) "Sąvokos ir jų aiškinimas"

1. Aš esu įgyvendinęs projektą, kuris atitinka
reikalavimus. Vis dėl to projekto statyba vis dar
vyksta, numatoma jį pabaigti 2018 pabaigoje. Ar
tai užkirstų kelią man dalyvauti konkurse?
2. Nors aš šiuo metu dirbu įmonėje dalyvauto
projekte norėčiau dalyvauti atskirai, kaip fizinis
asmuo. Ar tai užkirstų kelią man dalyvauti
konkurse?

(žr. pastaba nr. 2 pateikiama aukščiau)
27/06/17

2. Jei atitiksite kvalifikacinį reikalavimą dėl įvykdytos
projektavimo sutarties (1 klausimo dalis) ir turite
reikalaujamą atestatą, galite dalyvauti kaip fizinis
asmuo.

4

Mes esame akustrikos ir teatrų konsultantai, todėl Žr. atsakymą į klausimą Nr. 2
domimės Kauno koncertų centro projektu.
Gal galite mus nukreipti teisinga linkme - ar
akustikos ir teatrų konsultantai turi būti įtraukti į
architektų komandą šiame etape ar jį išrinks ir
paskirst klientas tiesiogiai?

27/06/17

5

Ar būdama iš Indijos galiu dalyvauti šiame
konkurse?

27/06/17

Projektas yra atviras visų šalių tiekėjams.
Minimalius dalyviams keliamus reikalavimus rasite
konkurso sąlygų prieduose X2 ir X5

6

Ar bus pateiktas dwg brėžinys (priedas x6) su
Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1
daugiau informacijos? Šiuo metu dwg brėžinyje
pažymėtos tik konkurso teritorijos ribos ir
Mes neketiname pateikti 3D modelio ir Konkurso
užstatymo teritorija. Daugiau duomenų jpg ir dwg sąlygose dalyvių nėra prašoma pateikti 3D modelį.
failuose Bendrajame plane 2013-2023 nesimato.
Ar yra numatyta pateikti teritorijos 3 modelį?

28/06/17

7

Dėl priedo X1 pirmo elemento ir priedo X5 pirmo
elemento. Ar privalau konkurse dalyvauti įmonės
vardu ar galiu dalyvauti kaip individualus asmuo?
Pvz.: kaip registruotas architektas, bet ne kaip
įmonė.

Projekte gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai
asmenys.

28/06/17

Žr. konkurso sąlygų 50-51 puslapiuose (lietuviška
versija) "Sąvokos ir jų aiškinimas"

8

Priede X1 pirmame elemente ir priedo X5
tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia fizinis asmuo,
pirmame elemente pažymima turi būti nurodyti du nėra reikalavimo pateikti buhalterio neteistumą
asmenys (tiekėjas ir tiekėjo buhalteris)
patvirtinančio dokumento. Reikalavimas pateikti
1. Ar fizinis asmuo gali būti įgaliotas pasirašyti
buhalterio neteistumą patvirtinantį dokumentą
finansinius dokumentus?
taikomas tik juridiniams asmenims. Be buhalterio
2. Ar aš privalau turėti buhalterį tam, kad galėčiau neteistumo, juridiniai asmenys turi įrodyti savo kaip
dalyvauti konkurse? Daugelyje šalių nedidelės
juridinio asmens neteistumą ir jurinio asmens
kompanijos neprivalo turėti buhalterio (t.y.
vadovo neteistumą (konkurso sąlygose nurodytose
atsakomybė už finansinių dokumentų tvirtinimą srityse).
tenka įmonės savininkui po konsultacijos su
buhalteriu)

28/06/17

9

Ar informacija apie konkursą, klausimų atsakymų
žurnalas ir t.t. man bus pasiekiami jeigu

Taip, visa informacija apie konkursą įskaitant
klausimų atsakymų žurnalus bus viešai prieinama
konkurso interneto puslapyje ir CVP IS.

28/06/17

10

Ar užsienio tiekėjas gali 1) sudaryti jungtinės
veiklos sutartį su vietine kompanija po to kai
laimės konkursą? 2) pasamdyti vietinę kompaniją
be jungtinės veiklos sutarties po to kai laimi
konkusą? Ar šie variantai sukuria labai panašius
sutartinius santykius tarp dizainą kuriančios
(užsienio kompanijos) ir projektą įgyvendinančios
(vietinės kompanijos) ir šie ryšiai gali būti sukurti
po architektūrinio konkurso.

1. Žr. klausimų atsakymų žurnalą Nr. 1, klausimas Nr. 28/06/17
8

11

12

Prašau paaiškinkite priedo X2 penktą dalį "Tiekėjas
paskirs ne mažiau kaip 1 atestuotą ypatingo
statinio projekto architektūrinės dalies vadovą" Ar
tai reiškia, kad jeigu tiekėjas rengia tik techninį
projektą jis turės paskirti kitą asmenį parengti
Darbo projektą arba konstrukcinę projekto dalį?
Jeigu taip ar tai gali būti padaryta po konkurso
laimėjimo?

2. Konkurso dalyviai privalo atitikti minimalius
kvalifikacinius reikalavimus projektų pateikimo
termino pabaigos dieną. Pasitelkti kitą įmonę bus
galima derybų metu (t.y. kitame pirkime). Prašome
pastebėti, kad šis reikalavimas nekeliamas projekto
konkurso etape.
28/06/17

Tiekėjas turi įrodyti, kad savo komandoje turi
architektą, kuris gali parengti šio objekto techninio
projekto architektūrinę dalį. Tiekėjas privalo atitikti
visus minimalius kvalifikacijos reikalavimus projektų
pateikimo termino pabaigos dieną.

Priedo X5 antra dalis. Ar gali fizinis asmuo (asmuo
be įmonės) siekiant įrodyti savo techninę
kvalifikaciją naudoti patirtį, kurią įgijo dirbamas
buvusioje ir/arba esamoje darbovietėje. Pvz.: ar
gali asmuo, kuris šiuo metu yra arba nėra
įdarbintas, naudoti savo anksčiau įgytą patirtį, kuri
atitinka reikalavimus, siekiant įrodyti savo
Taip, jeigu jis/ji asmeniškai buvo atsakingas už
techninę kvalifikaciją.
projektą (projekto vadovas)

28/06/17

