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Klausimų atsakymų žurnalas Nr.15
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2016-08-16
Atsakymas

Klausimo
numeris
Pastaba 1

Klausimas

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 3536 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.

1
Mes patys per pastaruosius 3 metus nesame parengę techninio
projekto pastatui didesniam nei 5000 kv.m., tačiau vietinis
architektas, kuris prisijungs prie mūsų šiam projektui atitinka šį
reikalavimą. Ar mes galime būti įvardinti tiekėjais ar turime
pateikti projektą to architekto vardu?
2
Maloniai prašome pakeisti kvalifikacijos reikalavimą, kuriuo
prašoma, kad per pastaruosius 3 metus būti sėkmingai įvykdžius
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. Prašome sumažinti šį
reikalavimą iki 4500 kv.m., nes šis plotas yra panašus į tai kiek
reikia šio projekto pagrindinėms funkcijoms.

Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 12 atsakymas į klausimą Nr.
1. Jeigu projektą teiki asmenį ar įmonių grupė jis turi būti
pateikiamas jungtinės veiklos pagrindu.

11/08/2017

Reikalavimai negali būti pakeisti

11/08/2017

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

Visa vakarinėje teritorijos dalyje pažymėti inžineriniai tinklai yra 13/08/2017
planuojami ir susiję su būsimo pastato aptarnavimu.
Jūsų pateiktame CAD brėžinyje numatytas įvažiavimas į teritoriją Visi esami inžineriniai tinklai privalo išlikti esamoje vietoje, o
vakarinėje sklypo dalyje vietoje kuri pažymėta kaip inžinerinių
planuojamų tinklų vieta gali būti pakeista remiantis šio konkurso
tinklų apsaugos zona, kurioje negalima statyti. Ar gali šioje vietoje rezultatais.
būti projektuojamas įvažiavimas į požeminę stovėjimo aikštelę?
Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 11 atsakymas į klausimą Nr. 7
Remiantis klausimų atsakymų žurnalo Nr. 9 atsakymu į klausimą
13/08/2017
Nr. 9 maksimalus rampos dydis yra 16,5mx2,5m, tokie
išmatavimai teatrui yra gana dideli (labiau paplitę išmatavimai yra
11m). Ar galite patvirtinti, kad numatomas maksimalus rampos
Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 9 yra
dydis yra 16.5x2,5m?
teisingas
Ar galima projektuoti antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę
14/08/2017
žemiau nei 27.00 altitudėje?
Taip pat ar galima antžeminėms stovėjimo vietoms naudoti
a) Taip, jeigu tinkamai apsaugotas nuo potvynių rizikos.
infrastruktūros apsaugos zonas?
B) Taip
14/08/2017
Mes norime naudoti infrastruktūros apsaugos zonas lauko erdvių Žr. priedas X11 kur pateikiama visa aktuali informacija.
įrengimui, aptarnavimui ir judėjimui. Bet mes norime sužinoti kaip Taip pat žr. į 3 klausimą šiame žurnale, klausimų atsakymų
galime kasti žemes apsaugos zonose pagal mūsų planuojamus
žurnalas Nr. 11 atsakymas į klausimą Nr. 7, klausimų atsakymų
lygius. Kokiame gylyje (lygyje) yra infrastruktūros tinklai?
žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 18
14/08/2017
Jeigu aš esu individualus architektas, kaip tokiu atveju turėčiau
Jeigu projektą pateikia vienas individualus asmuo jis privalo
užpildyti priedo X2 penktą dalį?
atitikti keliamus reikalavimus t.y. turėti numatytą kvalifikaciją
Jeigu dirbu savarankiškai ar galiu atlikti pakeitimus dokumentuose
14/08/2017
(priede 2)? Ar galiu ištrinti dalį, kurioje prašoma pateikti
Priedo formoje daryti pakeitimų negalima. Jūs privalote pateikti
informaciją apie juridinį asmenį?
aktualią informaciją, kuri atitinka jūsų situaciją.
14/08/2017
Žr. klausimų atsakymų žurnalas Nr. 8 atsakymas į klausimą Nr. 17
Ką priede X2 reiškia žodis "sudarymo vieta"?
14/08/2017
Šią dalį reikia pildyti tik tuo atveju jeigu pasiūlyme yra
konfidencialios informacijos. Jeigu tokios informacijos nėra šią
grafą galima patikti tuščia. Tiekėjas negali nurodyti, kad
Ar būtina nurodyti kas yra konfidenciali pasiūlymo informacija?
konfidenciali, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Konkurso sąlygų 16-18 puslapiuose (dokumentas lietuvių kalba)
14/08/2017
nurodoma, kad užkulisiai yra 850 kv.m. Ar ši teritorija yra
Žr. konkurso sąlygų 23 puslapyje (dokumentas lietuvių kalba),
numatyta pagrindinės ir antrosios salės naudojimui bendrai? Ar
kur nurodyta, kad užkulisius galima projektuoti kaip vieną
mes galime padalinti šią erdvę į dvi atskiras vieną skiriant
bendrą erdvę arba kaip atskiras erdves skirtas kiekvienai salei
pagrindinės, o kitą antrosios salės reikmėms pagal jų veiklos
aptarnauti.
apimtis?
Priedo X1 (projekto dokumentų sąrašas) pabaigoje prašomą
14/08/2017
įrašyti įmonės pavadinimą ir pasirašyti. Ar tai neprieštarauja
Priedas X1 yra atnaujintas (panaikintas prašymas pasirašyti
reikalavimui, kad visa informacija pirmame voke būtų
priedą), jį galima rasti skiltyje "Download" ir CVP IS. Dalyviai
anonimiška?
turėtų naudoti šią naujausią priedo versiją.

