Koncertų centro Kaune projekto konkursas

Klausimų atsakymų žurnalas Nr.3
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-07-05

Klausimo
numeris
Pastaba

Atsakymas

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.

1

Ar kuri nors iš šių erdvių yra įtauktos į numatytą
biudžetą: parkas, automobilių stovėjimo aikštelė,
judėjimo erdvė?

Visos erdvės yra įtrauktos į biudžetą, kuris nurodytas 28/06/17
konkurso sąlygose išvardintos konkurso sąlygų 38
puslapyje (dokumentas lietuvių kalba). Pastebime,
kad tai nėra galutinis biudžetas, bet ši suma turėtų
būti naudojama kaip darbinis biudžetas.
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Ar įmanoma gauti kurį nors iš išvardintų
dokumentų: Kauno savivaldybės CAD brėžinį
(planai ir pjūviai), aplinkos 3D modelį

Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 2, klausimai Nr. 1 28/06/17
ir Nr. 6

3

Ar būtų priimtima, jeigu konkurso dalyvis, kuris
Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 2, klausimas Nr.
išrenkamas nugalėtoju konkurso darbų pateikimo 10
terimino pabaigoje atitiktų keliamus reikalavimus,
tačiau vėliau nuspręstų nusamdyti vietinį
architektą įgyvendinti projektą (tiekėjui vykdant jo
priežiūrą)?
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Prašau paaiškinti priedo X5 1.1-1.3 dalis. Mes
esame užsienio tiekėjai ir mūsų šalyje nėra
išduodami patvirtinantys dokumentai apie šiuos
tris dalykus. Mes norime pasitikslinti ar tokiu
atveju kaip minėta tiekėjas gali pats patvirtinti
savo duomenis apie išvardintus dalykus?
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Mes esame užsienio tiekėjai ir manome, kad
Taip, jeigu šis serfifikatas jums leidžia projektuoti
Certificare of Licensure, kuris yra išduodamas
ypatingosios paskirties statinius savo šalyje.
State Education or Architectural State Board
(Valstybinė švietimo arba architektūros taryba)
(atitinkanti OAA Kanadoje, RIBA Didžiojoje
Britanijoje, Educational Department Niujorke NYC
ir t.t), kuris leidžia architektui vykdyti šią veiklą yra
atitikmuo to, ko reikalaujama priedo X5 dalyje 2.2.
Prašau patvirtinti ar tai tiesa.
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Prašau paaiškinti priedo X5 pastabą nr. 3 Ką reiškia
legalizuoti ir kaip vyksta šis procesas, kuris labai
siaurai aprašytas "kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio
30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų
legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Tai yra tvarka, kuria remiantis yra vertinami užsienio 29/06/17
tiekėjų pateikti dokumentai ir jų atitikimas vietiniams
reikalavimams aprašytiems priede X5.

Ar privaloma likti langeliais pažymėtose statinių
užstatymo ribose, kurios yra nurodytos jūsų
duotame detaliajame plane, turint omenyje sklype
projektuojamus pastatus, lauko amfiteatrus, šaltų
patalpų statinius, konsoles, požeminius pastatus ir
pan.? Ar pakanka likti sklypo ribose, o į statinių
užstatymo ribą nekreipti dėmesio?

Planuojami projekto statiniai (įskaitant požeminę
automobilių stovėjimo aikštelę) turi būti
projektuojami sklypo ribose, kurios nurodytos
Konkurso sąlygų 14 psl. (lietuviška versija)
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29/06/17

Tik tais atvejais, kai toje šalyje, kurioje tiekėjas
29/06/17
registruotas, nėra institucijų, išduodančių
dokumentus, patvirtinančius tiekėjų neteistumą ir
atsiskaitymą su valstybės, savivaldybės biudžetu ir
socialinio draudimo įmokas administuojančia
institucija, tiekėjas turi teisę pateikti savo deklaraciją.
Perkančiajai organizacijai išsiaiškinus, kad tiekėjo
šalyje išduodami X5 priedo 1.1-1.3 punktuose
reikalaujami dokumentai, tiekėjas privalės juos
pateikti
29/06/17

Prašome pastebėti, kad kvalifikaciją įrodančių
dokumentų bus prašoma tik iš 1-3 vietų laimėtojų.

29/06/17

8
Pagal jūsų keliamus kvalifikacijos reikalavimus,
dalyvis turi būti įvykdęs ypatingų statinių kategorijos
negyvenamųjų pastatų techninių ir/ar techninių
darbo projektų rengimo (projektavimo) paslaugas. Ar
dalyvis gali būti parengęs tik tokios kategorijos
architektūrinės dalies techninį projektą, ar privalo
būti parengęs visas techninio projekto dalis?
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Šis klausimas tikslinamas, atsakymas bus pateiktas
kitą savaitę

Vieta simfoniniam orkestrui turi būti numatyta,
Ar didžiojoje koncertų salėje prioritetą atiduoti
tačiau salė turi būti pritaikyta įvairiems aukšto lygio
simfoninio orkestro erdvei, ar prioritetą atiduoti kuo
muzikiniam renginiam
universalesnės muzikos pasirodymams?
2.2 punkto reikalavimas taikomas tiekėjo
specialistui, t.y. architektui, nes tik architektas gali
Prašome detaliau paaiškinti priedo X5 skiltį
būti ypatingosios paskirtis statinių architektūrinės
"2.Techninio pajėgumo rodikliai". Ar minima teikėjo dalies vadovu. 2.1 punkto reikalavimas taikomas
kvalifikacija taikoma tik architektams, ar komandoje tiekėjui, t.y. jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo - tai
gali būti konstruktorius, tenkinantis tokius
juridiniam asmeniui, o jei fizinis asmuo-tai fiziniams
reikalavimus (per 3 pastaruosius metus ypatingos
asmeniui, jei fizinių ar juridinių asmenų grupei-tai šį
svarbos objektas virš 5000kv.m.)?
reikalavimą turi atitikti bent vienas iš jų
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29/06/17

29/06/17

29/06/17

Jeigu mes užsiregistravome įmonės vardu, bet
konkurse dalyvausime kartu su partneriais, ar
mums reikia pakeisti savo registracijos
pavadinimą? Ar galime naudoti jau gautą numerį
nors ketiname dalyvauti kartu su kita studija?
Jeigu ne, kaip mes galime pakeisti savo
registracijos vardą?

Žr. papildytą priedo x6 versiją, kuri yra pateikta 2017- 29/06/17
06-30. Ją galima parsisiųsti iš konkurso interneto
puslapio ir CVP IS.
Tai yra visa informacija, kurią galime pateikti šiuo
metu.
30/06/17
Abu variantai galimi:
Mes rekomenduojame užsiregistruoti tuo vardu,
kuriuo ketinete teikti projektą, tačiau pastebime, kad
registruojantis išnaujo turi būti nurodytas kitas
elektroninio pašto adresas.
Arba
galite naudotis jau turimu registracijos numeriu,
tačiau būtinai turite nurodyti partnerius teikdami
paraišką.
Prašome atkreipti dėmesį, kad oficialiu tiekėjo
pavadinimu yra laikoma informacija, kurią
pateikiame pildydami Tiekėjo devizo šifrą (priedas
X3)

Ar savo projekte galima pažymėti "Mokslo salos"
pastatą iš praėjusio architektūrinio konkurso, kaip
architektūrinės urbanistinės aplinkos akcentą?
Mes manome, kad tai itin svarbu abiems
ikoniškiems pastatams derėti tarpusavyje, ypač
žvelgiant į tai kaip miesto šimtmečio palikimą. Ar
dėl to mes būtumėme pašalinti? Kurią statinio
formą turėtumėmė naudoti norėdami pažymėti
"Mokslo salos" pastatą?

Galite plane nurodyti "Mokslo salos" projektą jeigu
manote, kad tai reikalinga, tačiau tai nėra konkurso
sąlygų reikalavimas. Šiuo metu vyksta derybos su
"Mokslo salos" konkurso 1-3 vietos laimėtojais, todėl
šiuo metu negalime atsakyti, kurioje tiksliai vietoje ir
kokios formos projektas bus įgyvendinamas.
30/06/17

Mums nepavyko rasti vektorinio žemėlaio failo,
kuriame pažymėtos konkurso teritorijos altitudės.
Ar jis bus įkeltas vėliau ar mums reikia ieškoti
informacijos patiems?
12
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Jūs privalote atitikti minimalius kvalifikacinius
reikalavimus projektų pateikimo termino pabaigos
Mes perskaitėme atsakymą Nr. 8 pateiktą
dieną (t.y. rugsėjo 6d.) Jūsų aprašytu atveju Jungtinės
Klausimų atsakymų žurnale Nr. 1, bet mums
veiklos sutartis būtų laikoma negaliojančia ir jūs
reikalingas tolimesnis paaiškinimas.
būtumėte diskvalifikuotas iš konkurso. Norint atitikti
Mes dalyvausime konkurse neatitikdami priede X5 keliamus reikalavimus Jungtinės veiklos sutartis turi
keliamų reikalavimų.
būti sudaryta prieš projekto pateikimą ir projektas
Jeigu laimėsime 1-3 vietas sudarysime jungtinės pateiktas kartu su partneriais.
veiklos sutartį su įmone, kuris atitinka priede X5
keliamus reikalavimus.
Įrodymų apie tai, kad rugsėjo 6d. jūs atitikote
Ar tai būtų laikoma tinkamu atitikimu keliamiems keliamus reikalavimus bus prašoma tik iš 1-3 vietas
kriterijams?
užėmusių dalyvių.
30/06/17
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Mūsų supratimu, tiekėjas privalo turėti patirties
SD/DD/CD patirties rengiant megyvenamuosius
ypatingosios paskirties statinius per pastaruosius 3
metus. Ar būtų užskaityta patirtis, kurią tiekėjas
Taip, jeigu jis/ji asmeniškai buvo atsakingas už
įgijo ankstesnėje darbovietėje prieš kuriant savo projektą (projekto vadovas). Žr. klausimų atsakymų
įstaigą?
žurnalas Nr. 2, klausimas Nr. 12
1. Aš neseniai pradėjau veiklą ir neturiu vietinės
valdžios institucijų išduotos licenzijos. Ar galiu
dalyvauti šiame konkurs?
2. Ar galiu dalyvauti nors neturiu vietinio
partnerio?

01/07/17

1. Žr. priedai X2 or X5 dėl minimalių kvalifikacinių
reikalavimų taikomų konkurso dalyviams.
2. Nėra reikalavimo siekiant dalyvauti konkurse turėti
vietinius partnerius
02/07/17

