Koncertų centro Kaune projekto konkursas

Klausimų atsakymų žurnalas Nr.19
Klausimai ir atsakymai. Paskelbta 2017-08-30

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 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.

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.

Pastaba 12

Tai yra paskutinis klausimų atsakymų žurnalas.
Visi klausimai pateikti iki klausimų pateikimo termino pabaigos (rugpjūčio 29d. 23:59 +GMT3) yra atsakyti.

1

Šis konkursas Kaune (Koncertų rūmai Nemuno pakrantėje) jau vyko. Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 10 atsakymas į klausimą Nr.
2
Ar laimėjęs projektas nebuvo įgyvendintas?

24/08/2017

2

a) Jeigu priede X2 prašomus kvalifikacijos įrodymus turi pateikti
tik I-III vietų laimėtojai, nereikia pateikti jokių dokumentų priedo
X3 dalyse 1.1 ir 1.2. Ar teisingai?
B) Ar antrame voke "Registracijos informacija (Devizo šifras)" gali
būti pateikti tik priedas X2 ir priedas X3? (jeigu teikiame ne
jungtinės veiklos pagrindu)
Ar teisingai? Ar priede X3 dalyje 1.1 gali būti pateikiamas įmonės
aprašymas?
3
4

a) Šiame etape jūs neturite pateikti priede X2 išvadintų
24/08/2017
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.
Priede X3 dalyje 1.1 jūs turite išvardinti dokumentus pateikiamus
antrame voke "Registracijos informacija (Devizo šifras)".
Priede X3 dalį 1.2 reikia pildyti tuomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidenciali, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
b) Žr. Konkurso sąlygų 47 puslapį (dokumentas lietuvių kalba).
Prašome pateikti tik nurodytus dokumentus.

Jeigu nesu teistas, klausime turiu atsakyti taip ar ne? Prašau
paaiškinti.

Jeigu neturite teistumo, žymėkite "Taip"
Žr. Konkurso sąlygų 41 puslapis (dokumentas lietuvių kalba).
Jeigu aš siunčiu darbą per kurjerį, ar galite nurodyti adresą ir kaip Kontaktinis asmuo dėl pristatymo:
nuvykti į jūsų biurą? (namas, gatvė, vietas, orientavimosi žymės, Snieguolė Surblienė
transportas)
+370 867 62302

25/08/2017

25/08/2017

5

Ką turėčiau užrašyti ant vokų? (registracijos numeris,
vardai/pavadinimai, t.t.)
6

Ar vokai turi būti atskiri ar abu viename voke?

25/08/2017
25/08/2017

Jeigu nelaimėčiau, kur turiu nurodyti, kad noriu susigrąžinti
darbą? Ir kaip jį gauti?

Žr. Konkurso sąlygų 41 puslapis (dokumentas lietuvių kalba).
Jeigu projektą pristatote asmeniškai galite paprašyti pažymos
pristatymo metu.
Jeigu projektą siunčiate, paprašykite, kad pažymą apie
pristatymą suteiktų siuntų tarnyba.
Po konkurso procedūrų pabaigos konkurso dalyviai turi teisę
paprašyti sugrąžinti jų darbus.
Apie darbų sugrąžinimą žr. Konkurso sąlygų 51 puslapis
(dokumentas lietuvių kalba).

Ar galime A4 formate pateikti daugiau nei vieną vizualizaciją?
Arba pakeisti juos į A3 arba A2 arba kitą formatą?

Ne, prašome pateikti vizualizacijas nurodytu formatu.

25/08/2017

7
Ar jūs galite išduoti pažymą, kurioje patvirtinama, kad darbas
atvyko laiku?
8

9

Žr. Konkurso sąlygų 41 puslapis (dokumentas lietuvių kalba).
Pažymime, kad tai yra anoniminis konkursas, todėl ant voko
negali būti jokios informacijos (išskyrus dalyvio registracijos
numerį), kuri leistų jus identifikuoti.

25/08/2017

25/08/2017

10

Ar lauko amfiteatro sėdimos vietos turi būti išdėstytos pakopomis
ar horizontaliai viename lygyje?
Tai paliekama konkurso dalyviams nuspręsti.

25/08/2017

11

Aš užsiregistravau jūsų interneto puslapyje
Aš gavau numerį, kurį sudaro CC- (penkių skaitmenų numeris), bet
Konkurso sąlygose radau, kad registracijos numeris yra CC- (šešių
skaitmenų numeris) ar tai kažkokia sistemos klaida? Ar turiu
Suteiktas penkių skaitmenų numeris yra teisingas. Žr. Klausimų
registruotis iš naujo?
atsakymų žurnalas Nr. 9 atsakymas į klausimą Nr. 14

27/08/2017

12

Ar albumas su dalyvių darbais bus kuriamas? Jeigu taip, kur mums
reikia parašyti, kad norime jį įsigyti?
Šiuo metu darbų nėra ketinama spausdinti.

28/08/2017

13

14

15

Ar galima pateikti darbus asmeniškai ar jie būtinai turi būti
siunčiami paštu?
Mes suprantame, kad planšetai turi būti išdėstyti horizontaliu
formatu, bet nenurodyta, kaip jie bus išdėstyti ekspozicijoje
komisijos nariams.
Ar bus išdėstyti 6 darbai vienoje eilėje?
Ar dviejose eilėse po 3 darbus?
Ar trijose eilėse po 2 darbus?
Mes registravomės šiam konkursui įmonės vardu, tačiau šiuo
metu svarstome dalyvauti jungtinės veiklos pagrindu su partneriu.
Ar mes turime registruotis ir gauti naują numerį?
Ar tiesiog reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį kartu su projektu
pagal jau turimą registracijos numerį?
Jeigu reikia registruotis iš naujo, kokį įmonės pavadinimą reikia
nurodyti registracijos formoje? Ar reikalaujama nurodyti partnerio
įmonės pavadinimą registruojantis interneto svetainėje?

Taip, galite pristatyti asmeniškai. Žr. Klausimų atsakymų žurnalas
Nr. 16 atsakymas į klausimą Nr. 12

28/08/2017

Planuojama, kad plenštai bus išdėstyti dviem eilėm po 3, tačiau
apsvarstykite kiekvieno atskiro planšeto išdėstymą taip, kad visa
reikalinga informacija būtų pristatyta nepriklausomai nuo
išdėstymo.

29/08/2017

Žr. Klausimų atsakymų žurnalas Nr. 3 atsakymas į klausimą Nr.
12
Registracijos formoje (priedas X3) turite nurodyti visus jungtinės
veiklos sutarties dalyvius.

29/08/2017

