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1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

1.1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų 

taryba (KAUET) įgaliota Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 

m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A-694 1.2 punktu organizuoti  „30 ha teritorijos, esančios 

prie Lakūnų pl. panaudojimo (architektūriniu, urbanistiniu, socialiniu, ekonominiu 

aspektu) supaprastintą atvirą projekto konkursą ir atlikti viešojo pirkimo procedūras“.   

 

1.2. Perkančioji organizacija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba. 

Adresas: Vilniaus g. 22 Kaune, LT-44280. Įmonės kodas 300618836. 

 

1.3. Konkurso rūšis: supaprastintas atviras projekto konkursas. 

 

1.4. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102) bei Viešosios 

įstaigos Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos patvirtintose ir paskelbtose 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.  

 

1.5. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei 

konkurso sąlygomis. 

 

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. 

 

1.7. Pagrindinės su pirkimo procedūromis susijusios sąvokos: 

1.7.1. Tiekėjas – bet kuris suinteresuotas dalyvauti supaprastintame atvirame 

projekto konkurse ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, 

viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis (galinti) parengti ir 

pateikti projektą; 

1.7.2. Projektas – tai tiekėjo parengtas projektas, išreiškiantis teritorijos prie 

Lakūnų pl. vizijos architektūrinę urbanistinę pagrindinių sprendinių idėją, 

parengtas pagal perkančiosios organizacijos nustatytas supaprastinto atviro 

projekto konkurso sąlygas; 

1.7.3. Dalyvis – projektą pateikęs tiekėjas; 

1.7.4. Devizas – dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos 

apibūdinimas), kuris rašomas ant visų pateikiamų vokų (bendro, pirmo ir 

antro) bei ant kiekvieno pirmame voke pateikiamo projekto dokumentų lapo 

(planšečių bei nurodoma ant pateikiamo projekto maketo). Dalyvis privalo 

visur rašyti tą patį devizą. Devizas privalo būti parašytas 1,0 cm dydžio 

„Times“ šriftu dešiniajame viršutiniame planšetės kampe; 

1.7.5. Devizo šifras – dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei 

fakso numeriai, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Devizo šifras 

pateikiamas antrame voke; 

1.7.6. Supaprastintas atviras projekto konkursas - tai pirkimo procedūra, kurioje 

gali dalyvauti ir pateikti projektus visi suinteresuoti tiekėjai; 

1.7.7. Supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentai – tai perkančiosios 

organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys 

perkamą objektą ir pirkimo sąlygas bei procedūras, tarp jų skelbimas, 

kvietimas, pranešimas, kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai 

(patikslinimai). 
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1.8. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su 

skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) ir LAS Kauno 

skyriaus tinklapyje www.laskaunas.lt. Tiekėjai norintys dalyvauti pirkime, gauti pirkimo 

dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus privalo jame registruotis priimdami 

kvietimą CVPIS. Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 

 

1.9. Kontaktiniai asmenys: 

1.9.1. Perkančiosios organizacijos darbuotojas, įgaliotas palaikyti ryšį su konkurso 

dalyviais – Snieguolė Surblienė, 8 698 00672, faks.: (8 37) 321568, el.paštas: 

snieguole@laskaunas.lt; 

1.9.2. Viešųjų pirkimų klausimais - Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Čeponienė, 

tel. (8 37) 422793, faksas (8 37) 223106; el. paštas: 

daiva.ceponiene@kaunas.lt; 

 

1.10. Supaprastintame atvirame projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai 

asmenys ar tokių asmenų grupės. Supaprastintame projekto konkurse turi teisę dalyvauti 

ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui 

pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. 

 

2. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

2.1. Konkurso objektas:  

Apie 30 ha teritorija, esanti prie Lakūnų plento, Kaune. Pagal galiojantį Kauno miesto 

savivaldybės Bendrąjį planą, planuojamas sklypas patenka į visuomeninės reikšmės bei mišraus 

užstatymo teritorijas. Žemės nuosavybė - valstybinė žemė.  

Konkurse taip pat turi būti pateikta ir ~ 6 ha teritorijos prie Europos prospekto urbanistinio 

vystymo koncepcija, taip pat išnagrinėti ryšiai su aplinkinėmis teritorijomis. 

Konkurse nagrinėjamos teritorijos ribos apibrėžtos priede Nr.5.  

 

2.2. Konkurso tikslas:  

Konkurso tikslas - pateikti 30 ha teritorijos prie Lakūnų pl. panaudojimo koncepciją, 

įvertinant ją architektūriniu, urbanistiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektu. Laimėjusios 

koncepcijos pagrindu bus rengiamas teritorijos planavimo dokumentas.   

 

2.3. Konkurso uždaviniai: 

2.3.1. Numatyti galimas teritorijos vystymo tendencijas, atsižvelgiant į Kauno miesto 

teritorijos Bendrąjį planą; 

2.3.2.  Išanalizuoti planuojamos teritorijos pritaikymą Aleksoto seniūnijos ir miesto 

poreikiams;  

2.3.3.  Išnagrinėti planuojamos teritorijos perspektyvinius ryšius su miesto centrine dalimi; 

2.3.4.  Numatyti funkcinius-kompozicinius ryšius su besiribojančiomis teritorijomis  

2.3.5. Sukurti teritorijos planinę struktūrą, rasti išraiškingą užstatymo tūrinę-erdvinę 

kompoziciją; 

2.3.6.  Pateikti pasiūlymus bendramiestinių objektų statybai. 

2.3.7.  Įvertinti teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus, pateikti pasiūlymus jų 

panaudojimui. 

 

 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
mailto:sniega.s@mail.lt
mailto:daiva.ceponiene@kaunas.lt
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI1 

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

  

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

1. 1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) 

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir 

buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir 

pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą 

tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 

gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl 

kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 

31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 

pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 

teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

1.2. Teikėjas fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra 

juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą 

juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą 

bankrotą. 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie 

yra, ar Informatikos ir ryšių 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma ar 

valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba jiems tolygus šalies, 

kurioje registruotas tiekėjas, ar 

šalies, iš kurios jis atvyko, 

kompetentingos teismo ar viešojo 

administravimo institucijos išduotas 

dokumentas, liudijantis, kad nėra 

nurodytų pažeidimų (originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*). 

Nurodytas dokumentas turi būti 

išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

 

 

2.  

Tiekėjo ar jo specialistų kvalifikacija – ne mažiau 

kaip vienas atestuotas ypatingo statinio projekto 

architektūrinės dalies vadovas, teritorijų specialiojo 

ir detaliojo planavimo specialistas. 

 

Pateikiama: 

Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos 

produkcijos sertifikavimo centro ar 

Lietuvos  Architektų rūmų išduoto 

ypatingo statinio projekto 

architektūrinės dalies vadovo,  

teritorijų specialiojo ir detaliojo 

planavimo specialisto atestato kopija 
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1 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje 

šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo 

deklaracija; 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ 

ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi); 3) užsienio valstybių tiekėjų 

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“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų 

dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 

3.2. Jei projektą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys atskirai, o 3.1.2 punkte – bent vienas iš jų. Jei tiekėjas numato naudoti subteikimą 

(pasitelkti trečiuosius asmenis), subteikėjai privalo atitikti šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

 

3.3. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės 

veiklos sutarties kopiją. Sutartis turi numatyti: 

3.3.1.  solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai 

vykdymą; 

3.3.2.  sutartyje taip pat turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su 

kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais 

klausimais ir teikti su projekto įvertinimu, prizo išmokėjimu susijusią informaciją); 

3.3.3.  ką konkrečiai atliks kiekvienas grupės narys, vykdydamas projektą. 

 

3.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji 

organizacija privalo prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.  

 

3.5. Perkančioji organizacija turi atmesti dalyvio projektą, jeigu jų kvalifikacija neatitinka konkurso 

dokumentų nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba jei dalyvis perkančiosios organizacijos 

prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka 

keliamus reikalavimus. 

 

4. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

4.1. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai, dalyvių paklausimai 

ir atsakymai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti perduodami CVPIS priemonėmis: 

adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). 

4.2. Dalyvis CVPIS priemonėmis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis 

atsako į kiekvieną dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti supaprastinto atviro projekto konkurso 

dokumentus, jeigu prašymas CVPIS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projektų 

pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą, skelbia 

CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. 

Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus tik tiekėjai užsiregistravę pirkime CVPIS.  

 

4.3. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti (patikslinti) ar papildyti supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus. 

 

4.4. Jeigu Perkančioji organizacija supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus paaiškina 

(patikslina) likus mažiau kaip 1 dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos arba jei ji negali 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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dalyviai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos, ji perkels 

Projektų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį dalyviai, rengdami 

projektus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie kiekvieną pirkimo 

pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiami CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą. 

 

4.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama Konkurso sąlygas, privalo užtikrinti 

tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių 

pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

 

4.6. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimo su Konkurso dalyviais dėl supaprastinto 

atviro projekto konkurso dokumentų paaiškinimo. 

 

4.7. Visa informacija apie Konkurso sąlygas, jų patikslinimus ir pakeitimus bus skelbiama CVP IS. 

Perkančioji organizacija neatsako už minėtos informacijos negavimą ir kitus nenumatytus atvejus, 

dėl kurių tiekėjai negalėjo tinkamai parengti pasiūlymo.  

 

5. PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1. Tiekėjo pateikiamas projektas ir kiti Konkurso sąlygose nustatyti dokumentai turi būti parengti 

ir pateikti pagal šiame skirsnyje nurodytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai padarius šių 

Konkurso sąlygų ar jų priedų pakeitimus ir papildymus, Tiekėjai privalo atsižvelgti į pakeitimus. 

 

5.2.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną projektą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. 

Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie projektai bus atmesti. 

 

5.3. Projektai turi būti parengti ir pateikti užtikrinant jų anonimiškumą.  

 

5.4. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji 

organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų padengimo. Perkančioji organizacija neatsako 

ir neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi Konkursas. 

 

5.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita su dalyvavimu Konkurse susijusi dokumentacija (užklausimai, 

pranešimai, prašymai ir t.t.) turi būti pateikiama lietuvių kalba. 

 

5.6. Visa medžiaga (projektas) supaprastintam atviram projekto konkursui pateikiama 2 vokuose, 

kurie įdėti į bendrą voką (pakuotę). 

 

5.7. Dalyvis turi pateikti užklijuotą bendrą voką (pakuotę), ant kurio turi būti užrašyta tik ši 

informacija: 

 

5.7.1. VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai (Vilniaus g. 22, Kaunas); 

5.7.2. Žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas);  

5.7.3. ,,30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. panaudojimo supaprastinto atviro projekto 

konkursui“;    

5.7.4. Bendrą voką siunčiant paštu, dalyvio pavadinimo ir adreso vietoje užrašomas 

perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas. 

 

5.8. Į bendrą voką (paketą) turi būti įdėti 2 vokai: 

5.8.1. Pirmas vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Projektas“ ; 

5.8.2. Antras vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Devizo šifras“. 
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5.9. Pirmame voke („Projektas“) perkančiajai organizacijai pateikiama:  

5.9.1. Koncepcinės schemos (teritorijos planavimo idėjos pagrindimas – urbanistinė 

analizė, funkcinė, tūrinė-erdvinė užstatymo struktūra, transportas, ryšiai su aplinkinėmis 

teritorijomis, perspektyviniai ryšiai su miesto centru ir pan.). Schemų kiekis pasirenkamas 

laisvai, pasiūlymo idėjai perteikti. Rekomenduojamas mastelis M1:5000 ar M1:10000; 

5.9.2. Planuojamos teritorijos ir gretimybių formavimo idėja (pagrindinis brėžinys 

M1:1000). Brėžinyje turi būti pateikta teritorijos architektūrinė-urbanistinė idėja, įvertinanti 

teritorijos funkcinį panaudojimą, jos išplanavimo tūrinę-erdvinę struktūrą, siūlomų objektų 

funkcionavimui reikalingos infrastruktūros poreikį;  

5.9.3. Vizualizacijos perteikiančios teritorijos užstatymo tūrinę-erdvinę koncepciją 

(detalizacijos lygis pasirenkamas autorių nuožiūra); 

5.9.4. Aiškinamasis raštas su projekto idėjos pagrindimu ir sprendinių apibūdinimu 

(autoriaus vizija, architektūrinė-urbanistinė koncepcija, ryšiai su aplinkinėmis teritorijomis, 

siūlomi statiniai, užstatymo parametrai (užstatymo plotas, tankis ir intensyvumas), 

programos įgyvendinimo etapai. 

5.9.5. CD.  Visa medžiaga turi būti įrašyta ir pateikta kompaktiniame diske; planšetai – pdf 

(pageidautina ir jpg) formatu iki 4MB dydžio, aiškinamasis raštas – word‘o ir pdf 

(pageidautina ir jpg) formatu 4MB dydžio atskirame faile.    

 

5.10. Konkursinė medžiaga pateikiama ant planšetų 100(h)x70cm. Rekomenduojamas planšetų 

kiekis 4 - 6, eksponavimo schema 2+2, arba 3+3.   

 

5.11. Antrame voke („Devizo šifras“) pateikiami šie dokumentai:  

 

5.11.1. projekto devizo šifras (forma pridedama, 1 priedas): dalyvio (projektą pateikusio 

tiekėjo ar tiekėjų grupės) pavadinimas (jei projektą pateikia juridinis asmuo) ar vardas (-ai), 

pavardė (-ės) (jei projektą pateikia fizinis (-iai) asmuo (-ys), įmonės kodas (jei projektą 

pateikia juridinis asmuo), buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai, el. pašto adresas. 

Jungtinės veiklos sutarties atveju – jungtinės veiklos sutartis, nurodoma įgalioto atstovo 

pavardė ir telefono numeris. Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto autorių arba 

autorius bei jų kontaktinius telefono numerius;  

5.11.2. dokumentai, patvirtinantys dalyvio kvalifikacijos reikalavimų atitikimą šio 

supaprastinto atviro projekto konkurso reikalavimams, nurodytiems 3 punkte. 

 

5.12. Visi supaprastinto atviro projekto konkurso dalyvio pateikti dokumentai pirmame voke turi 

būti paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu. Žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas) 

turi būti rašomas kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame kampe. 

 

5.13.Visi 5.9 punkte nurodyti dokumentai, planšetai, CD, turi būti tvarkingai supakuoti į pirmą voką 

(pakuotę), nei ant voko, nei voke nenurodant dalyvio.  

 

5.14. Antrame voke esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti. Antrame 

voke esančių dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas dalyvio pasirašytu 

popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, dalyvio vardas, pavardė, pareigos (jei yra). 

 

5.15. Dalyvio parengtas projektas turi būti pateiktas iki 2015 m. spalio 27 d. 17.00 val. šiuo adresu: 

VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba, Vilniaus g. 22, LT-44280 Kaunas.  

 

5.16. Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, registruojantis projektus, dalyviui pageidaujant, 

išduoda projekto registravimo pažymą, nurodydama projekto gavimo dieną, valandą, minutę. 
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5.17. Pateikdamas savo projektą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio supaprastinto atviro 

projekto konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. 

 

5.18. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautus projektus perkančioji organizacija 

užregistruoja ir neatplėštus grąžina juos pateikusiems tiekėjams (jiems pareikalavus ir nurodžius 

adresą). 

 

5.19. Kol nepasibaigė projektų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo 

projektą. Apie projekto pakeitimą ar atšaukimą dalyvis privalo pranešti Perkančiajai organizacijai 

raštu iki vokų su projektais pateikimo termino pabaigos. Projektas nebus pakeistas ar atšauktas, jei 

toks dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. 

 

5.20. Šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra pagrindas 

atmesti konkurso dalyvio pateiktą projektą. 

 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, APTARIMAS IR VERTINIMAS 

 

6.1. Projektus vertins ši Vertinimo komisija (toliau – Komisija): 

 

1. Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto meras; 

2. Gintaras Petrauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius; 

3. Jūratė Merkevičienė, architektė, VšĮ KAUET direktorė, komisijos pirmininkė; 

4. Nerijus Valatkevičius, architektas, KMSA Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas;  

5. Asta Kiaunienė, architektė, LAS Kauno skyriaus pirmininkė; 

6. Jonas Audėjaitis, architektas, VDA KF dekanas; 

7. Algis Vyšniūnas, architektas, VGTU Urbanistikos katedros profesorius; 

8. Audrius Ambrasas, architektas; 

9. Rymantė Gudienė, architektė, KPD prie KM Kauno skyriaus vyriausioji specialistė.  

 

6.2. Balsavimo teisę turi tik Vertinimo komisijos nariai.  

 

6.3. Sprendimus Komisija gali priimti tik posėdyje. 

 

6.4. Visi Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario nuomonė. Protokolą pasirašo visi 

Komisijos posėdyje dalyvavę nariai. 

 

6.5. Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius (be balsavimo teisės) – Snieguolė Surblienė 

dalyvauja Komisijos posėdžiuose, atsako už Konkurso sąlygų laikymąsi, protokoluoja Vertinimo 

komisijos posėdžius, teikia informaciją žiniasklaidai.  

 

6.6. Recenzentai. Perkančioji organizacija paskiria 2 (du) recenzentus – Saulius Lukošius 

(Kaunas), Mindaugas Pakalnis (Vilnius), kurie atliks pirminę pateiktų projektų atranką (įvertins, ar 

pateikti darbai atitinka Konkurso sąlygas), išanalizuos pateiktus projektus ir raštu pateiks išvadas 

Vertinimo komisijai. Konsultantė viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Daiva Čeponienė, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

 

6.7. Vertinimo komisijos pirmininkas ir vertinimo komisijos nariai pateiktus projektus privalo 

vertinti objektyviai, vadovaujantis tik konkurso nuostatomis ir išsaugojant konkursui pateiktų 

projektų autorių anonimiškumą. Tuo tikslu vertinimo komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius, 

recenzentai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 
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6.8. Jei Vertinimo komisijos narių šeimos nariai ir/ar artimieji giminaičiai dalyvauja Konkurse, apie 

tai jos narys iki posėdžio turi informuoti komisijos pirmininką ir privalo atsistatydinti. 

 

6.9. Komisija, dalyviams nedalyvaujant, vertina projektus, kurie atitinka projekto konkurso 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. Projektų pakuotės atplėšiamos ir projektai vertinami 

Komisijos posėdyje. 

 

6.10. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai (Komisijos nariai gali sužinoti, kas pateikė 

projektus, tik komisijai priėjus prie bendros nuomonės ar priėmus sprendimą dėl projektų eilės). 

 

6.11. Vertinimo komisija atlieka konkurso projektų vertinimą, atsižvelgdama į konkurso 

dokumentuose keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais, nurodytais 6.17 

punkte. 

 

6.12. Pateiktas projektas atmetamas, jei: 

 

6.12.1. gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo 

termino; 

6.12.2. pateiktas pažeidžiant anonimiškumą, t.y. iš projekto įforminimo (projekto 

dokumentuose, pakuotėse, vokuose pateiktos informacijos) galima nustatyti dalyvio 

tapatybę; 

6.12.3. neatitinka projekto konkurso dokumentuose (ir/ar techninėje specifikacijoje) 

projektui nustatytų reikalavimų (nepateikti reikalaujami dokumentai, išskyrus kvalifikacijos 

ir jungtinės veiklos sutartis). 

 

6.13. Pateikti projektai eksponuojami mėnesį laiko nuo projektų pateikimo dienos. 

 

6.14. Projekto konkursui pateiktų projektų įvertinimui rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos 

analizuoja komisijos pakviesti recenzentai. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. Komisijos 

nariai viešame aptarime savo nuomonės nereiškia. 

 

6.15. Supaprastinto atviro projekto konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas šio 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. 

 

6.16. Pagal 6.12 punktą neatmesti projektai bus vertinami balais.  

 

6.17. Projektų vertinimas. Planuojama teritorija yra didelė (30 ha), todėl konkursiniame projekte 

turi būti sprendžiami iš esmės sisteminiai architektūriniai-urbanistiniai uždaviniai – planinė 

struktūra, inžinerinė infrastruktūra, ryšiai su aplinkiniais rajonais, miesto centru ir t.t. Sprendimuose 

privaloma atsižvelgti į bendramiestinius poreikius, todėl projekte turi būti nagrinėjami ir socialiniai, 

ekonominiai bei kultūriniai uždaviniai. Svarbus yra racionalus teritorijos panaudojimas, numatatant 

miestui reikalingas funkcijas. Konkursiniuose projektuose svarbūs esminiai architektūriniai-

urbanistiniai sprendiniai, o ne lokalūs estetiniai elementai, todėl projekto tiekėjas turi pasirinkti 

tinkamas šį tikslą atskleidžiančias išraiškos priemones.    

Konkurso projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

6.17.1. Teikiamo projekto konceptualumas - K1 (Konkursinio projekto urbanistinės 

architektūrinės (teritorijos planavimo, tūrinės-erdvinės kompozicijos) idėjos vizijos originalumas); 

6.17.2. Kompleksiškumas ir urbanistinis integralumas - K2 (Nagrinėjama teritorija turi spręsti 

ne tik lokalius uždavinius, bet ir bendramiestinius, t.y. remtis platesnio urbanistinio konteksto 

aspektais); 
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6.17.3. Teritorijos panaudojimo funkcionalumas - K3 (Nagrinėjamos teritorijos optimalus 

panaudojimas miesto poreikiams (socialiniams, ekonominiams, kultūriniams ir kt.) tenkinti); 

6.17.4. Teikiamo projekto novatoriškumas - K4 (Naujausių pasaulio urbanistinių tendencijų 

(„darnusis“miestas, eko-miestas, „žaliasis“ miestas, „nulinės energijos“ miestas ir t.t.) 

konkursiniame projekte taikymas). 

 

 

6.18. Pagal kiekvieną kriterijų kiekvienas projektas vertinamas balų sistema, už pirmą vietą skiriant 

vieną balą, už antrą – du, už trečią – tris balus ir t.t. Vertinimo komisijos nariai balais įvertina 

kiekvieną projektą ir tada apskaičiuojamas vidutinis projekto įvertinimas balais. Aukštesnė vieta 

skiriama projektui gavusiam mažesnį balų skaičių; 

 

N= k1 + k2 + k3 + k4 

 4 

k1, k2, k3, k4– projekto įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų; 

N – vidutinis vertinimo komisijos nario įvertinimas pagal kriterijų balais; 

4 – vertinimo kriterijų skaičius; 

6.19. Vertinimo komisijos nariams įvertinus projektus, apskaičiuojamas vidutinis kiekvieno 

projekto įvertinimas balais pagal šią formulę: 

 

V= N1 + N2 + .......... Nn 

A 

V- vidutinis vertinimo Komisijos narių projekto įvertinimas balais; 

N1, N2 ir t.t. kiekvieno vertinimo Komisijos nario įvertinimas balais; 

A- vertinime dalyvavusių vertinimo Komisijos narių skaičius; 

 

6.20. Vertinimo komisija įvertina visus projektus, kurie atitinka projekto konkurso dokumentuose 

išdėstytus reikalavimus ir sudaro projektų eilę gautų balų didėjimo tvarka. Esant reikalui, tame 

pačiame protokole įrašomos projektams pateiktos Komisijos pastabos, reikalaujančios papildomų 

dalyvių paaiškinimų. 

 

6.21. Vokai su devizų šifrais - dalyvius identifikuojančia informacija, bus atplėšiami kitame 

Vertinimo komisijos posėdyje. Į Komisijos posėdį perkančioji organizacija ne vėliau kaip prieš tris 

dienas raštu kviečia visus tiekėjus, kurie pateikė projektus. Kvietime nurodoma vokų su projekto 

konkurso devizų šifrais atplėšimo vieta, diena, valanda ir minutė. Kvietime taip pat turi būti 

nurodyta, kad Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. 

Atplėšus vokus, Komisija dalyviams paskelbia projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su 

projektų devizų šifrais atplėšimo procedūrą Komisija įformina atskiru protokolu. 

 

6.22. Komisija po vokų (pakuočių) su pasiūlymų devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo 

tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą Konkurso sąlygose 

numatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo 

pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos 

patikslinti. Komisija atmeta pasiūlymus tų tiekėjų, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų 

reikalavimų. Komisija tiekėjų kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant.  

 

6.23. Jeigu tiekėjas pateikė netikslią, neišsamią konkurso sąlygose nurodytą kartu su projekto 

devizo šifru teikiamą jungtinės veiklos sutartį, ar jos nepateikė, perkančioji organizacija privalo 

prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šį dokumentą per jos nustatytą protingą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios 

organizacijos dienos. 
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6.24. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vokų su projektų devizų 

šifrais atplėšimo procedūros įforminimo ir dalyvių kvalifikacijos patikrinimo raštu praneša  

kiekvienam dalyviui apie projektų eilę, o dalyviams, kurių projektai neįrašyti į šią eilę, – ir projektų 

atmetimo priežastis. 

 

6.25. Vertinimo komisija galutinį sprendimą dėl projekto konkurso rezultatų priims tik tada, kai bus 

išnagrinėtos dalyvių rašytinės pretenzijos (jei tokių bus gauta), bet ne anksčiau kaip po 15 

(penkiolikos) dienų nuo pranešimo apie projekto konkurso rezultatus išsiuntimo dalyviams dienos. 

Pranešimas apie galutinį Vertinimo komisijos sprendimą projekto konkurso laimėtojams ir visiems 

kitiems dalyviams išsiunčiamas raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Vertinimo 

komisijos galutinio sprendimo priėmimo dienos. 

 

6.26. Komisija atmeta projektą, jeigu: 

 

6.26.1. tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų; 

6.26.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

6.26.3. projektas neatitiko konkurso sąlygose numatytų reikalavimų; 

6.26.4. tiekėjas pateikė melagingą informaciją. 

6.26.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kaip reikalaujama Viešųjų 

pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje nepatikslino, nepapildė ar nepateikė konkurso sąlygose 

nurodytos jungtinės veiklos sutarties.  

 

7. KONKURSO REZULTATAS IR PREMIJOS 

 

7.1. Įvertinus Konkursui pateiktus projektus, Vertinimo komisijos sprendimu paskelbiami Konkurso 

pirmų trijų ir dviejų paskatinamųjų premijų laimėtojai. Konkurso laimėtoju bus laikomas tas 

tiekėjas, kurio projektą Vertinimo komisija išrinko geriausiu (surinko mažiausiai balų) ir kurio 

projektas nebuvo atmestas pagal šių Konkurso sąlygų nuostatas.  

  
7.2. Supaprastinto atviro projekto konkurso dalyviams apdovanoti iš Kauno miesto savivaldybės 

biudžeto skiriama 9000 eurų: I vietos laimėtojui – 4500 eurų, II vietos laimėtojui – 2500 eurų, III 

vietos laimėtojui – 1000 eurų ir dvi paskatinamosios premijos po 500 eurų. 

 

7.3. Tuo atveju, kai projektą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama asmeniui, 

kuris jungtinės veiklos sutartimi yra įpareigotas dalyvauti konkurse visų partnerių (dalyvių) vardu 

arba kiekvienam jungtinės veiklos sutarties partneriui atskirai. 

7.4. Supaprastintą atvirą projekto konkursą laimėjusio projekto urbanistinė idėja tampa 30 ha 

teritorijos prie Lakūnų pl. Kaune  rengiamo teritorijos planavimo dokumento koncepciniu pagrindu. 

 

8. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

8.1 Pretenzijos ir skundai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

9. KITOS NUOSTATOS 

 



30ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune, panaudojimo supaprastinto atviro projekto konkursas 

 

2015 12 

9.1. Visi premijuoti ir apmokėti konkursiniai projektai (pilna apimtimi) tampa išimtine 

Perkančiosios organizacijos nuosavybe ir Perkančiajai organizacijai pereina turtinės teisės į 

šiuos projektus. 

 

9.2. Neturtinės autoriaus teisės, susijusios su Konkursui pateiktu pasiūlymu lieka Tiekėjui. 

Pirmosios Konkursui pateikto projekto publikacijos teisę turi Perkančioji organizacija. 

Perkančioji organizacija turi teisę pasibaigus Konkursui pateiktus dokumentus dokumentuoti, 

eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą pasinaudojant trečiųjų asmenų 

paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais tokiais atvejais Perkančioji organizacija 

privalo paskelbti pasiūlymų autorių vardus. 

 

9.3. Po supaprastinto atviro projekto konkurso Kauno miesto savivaldybės administracija, 

vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 3 dalies nuostatomis, teritorijų 

planavimo dokumento parengimo paslaugas turi teisę (bet neįsipareigoja) pirkti iš Komisijos 

išrinkto konkurso laimėtojo neskelbiamų derybų būdu. Atsisakius, ar dėl kitų priežasčių negalint 

dalyvauti neskelbiamame pirkime, šio konkurso pirmos vietos laimėtojui, gali būti kviečiamas 

antros vietos laimėtojas, o atsisakius II vietos laimėtojui – trečios vietos laimėtojas. 

Neskelbiamos derybos vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

9.4. Konkurso dalyviai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad jų Konkursui pateiktas projektas 

nepažeidžia bet kokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir įsipareigoja apsaugoti 

Perkančiąją organizaciją nuo bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų; 

 

9.5. Nelaimėję projektai supaprastinto atviro projekto konkurso dalyviams grąžinami per 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo šiame supaprastintame atvirame 

projekto konkurse priėmimo dienos. 

 

 

10. PRIEDAI 

 

PRIEDAS nr.1 Tiekėjo devizo šifras 

PRIEDAS nr. 2 Teritorijos istorinė raida, vieta ir svarba mieste, panaudojimo galimybės 

PRIEDAS nr. 3. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro ir paveldosauginiai reikalavimai 

PRIEDAS nr. 4 Lakūnų plentą ir Europos pr. jungiančios gatvės detalusis planas 

PRIEDAS nr. 5 Planuojamos teritorijos ribos 

PRIEDAS nr. 6 Konkursinės medžiagos išdėstymo schema 

PRIEDAS nr. 7 Lėktuvų pakilimo ir leidimosi iš/į S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą schema 

PRIEDAS nr. 8 Teritorijos ir gretimybių toponuotrauka (dwg)



30ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune, panaudojimo supaprastinto atviro projekto konkursas 
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Pirkimo dokumentų  priedas Nr.1 

(Devizo šifro forma) 

 

TIEKĖJO DEVIZO ŠIFRAS 

DALYVAUTI  30HA TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE LAKŪNŲ PL. KAUNE, 

 PANAUDOJIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSE 

 

2015 m. ........................ d. 

 
 

 

Tiekėjo devizas 

 

 

 

 

Tiekėjo duomenys: 

 

Visas juridinis pavadinimas  

(asmens - vardas, pavardė) 

(jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, 

nurodomi visų subjektų pavadinimai ir kiti 

žemiau reikalaujami duomenys) 

 

Įmonės (asmens) kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas, pašto indeksas  

Interneto svetainės adresas  

El. pašto adresas  

Telefonas  

Faksas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Sąskaitos rūšis ir jos Nr.  

 

1.1 Tiekėjo pateikiamų dokumentų sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas Puslapių skaičius 

   

   

   

 

1.2 Tiekėjo pareiškimas: pasirašydamas šią paraišką patvirtinu, kad projekte ir paraiškoje pateikti duomenys, informacija yra tiksli ir 

teisinga: 

 

Tiekėjo vadovo vardas  

ir pavardė 

 

Pareigos  

Parašas ir atspaudas 

 

 

 

 

Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto 

autorių arba autorius bei jų kontaktinius 

telefono numerius 

 

 

 

 

 

Data ir vieta  

 

 

 

 


