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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirkimo procedūra: atviras projekto konkursas.  

2. Pirkimo vertė – tarptautinio pirkimo vertė. 

3. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas 188764867), 

Laisvės al. 96, LT-4425 Kaunas. 

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: perkančiosios organizacijos darbuotojas, įgaliotas 

palaikyti ryšį su konkurso dalyviais – Indra Jasiukaitienė, indra.jasiukaitiene@kaunas.lt; Asta 

Kudirkaitė, asta.kudirkaite@kaunas.lt.  

5. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme, 

2017-08-22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-671 patvirtintose Projekto konkurso 

organizavimo taisyklėse.  

6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis minėtais ir kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.  

Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (toliau – CVP IS). 

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime, kaip vienas iš Projektų vertinimo kriterijų, 

nustatytas  Tvarumo kriterijus, kuris tiesiogiai susijęs su  aplinkosauginių principų taikymu 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto 

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti 

pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4 p.). 

7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. 

8. Pagrindinės su pirkimo procedūromis susijusios sąvokos: 

8.1. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija 

ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie siūlo planą 

ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, finansų 

inžinerijos) arba siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas; 

8.2. Projektas – tai tiekėjo parengtas planas ar projektas (paprastai teritorijų planavimo, 

architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, finansų inžinerijos), išreiškiantis pirkimo objekto 

pagrindinę idėją ir parengtas pagal perkančiosios organizacijos nustatytas projekto konkurso sąlygas.  

8.3. Dalyvis – projekto konkursui Projektą pateikęs tiekėjas; 

8.4. Devizas – dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas), kuris 

rašomas ant kiekvieno, Pirmame voke teikiamų dokumentų, lapo. Devizas neleidžia perkančiajai 

organizacijai identifikuoti dalyvio, jo pavadinimo ir kontaktinės informacijos; 

8.5. Devizo šifras – dalyvio pavadinimas (jei dalyvauja juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jei 

dalyvauja fizinis asmuo), kodas, buveinės adresas, telefono numeriai, Europos bendrasis viešųjų 

pirkimų dokumentas, jungtinės veiklos sutartis (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė), įgaliojimas, kt. 

Devizo šifras pateikiamas antrame voke; 

8.6. Atviras projekto konkursas (toliau – projekto konkursas) - tai pirkimo procedūra, kurioje 

gali dalyvauti ir pateikti projektus visi suinteresuoti tiekėjai; 

8.7. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD) – aktuali deklaracija, 

pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad 

tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

8.8. Pirkimo dokumentai – tai perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams 

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

pranešimas, kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai, papildymai (patikslinimai). 

8.10. Projekto konkurso procedūrų komisija (toliau – Nuolatinė komisija) – Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Perkančiosios organizacijos Viešojo 

pirkimo komisija, kuri vertina pateiktų projektų dokumentų atitiktį projekto konkurso dokumentų 

reikalavimams (išskyrus atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) ir vykdo kitas šiose sąlygose 

nustatytas projekto konkurso procedūras. 

mailto:indra.jasiukaitiene@kaunas.lt
mailto:asta.kudirkaite@kaunas.lt
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8.11. Vertinimo komisija - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija, kurioje ne mažiau kaip trečdalis narių yra su pirkimo specifika artimos arba tos 

pačios kvalifikacijos ir kuri nagrinėja, vertina ir lygina pateiktus projektus pagal projekto konkurso 

sąlygose nustatytus  vertinimo kriterijus, nagrinėja ir vertina projektų atitiktį techninės specifikacijos 

reikalavimams, įvertinusi projektus sudaro preliminarią projektų eilę, rengia projektų vertinimo 

recenzijas. 

8.12. Projekto konkursui vykdyti sudarytos dvi atskiros 8.10 ir 8.11 punktuose nurodytos komisijos, 

kurios toliau abi kartu vadinamos - Komisija. 

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

CVPIS, adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Ten pat bus skelbiami pirkimo dokumentų 

paaiškinimai, patikslinimai, informacija apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą. Tiekėjai privalo 

registruotis priimdami kvietimą CVPIS. Registracija nemokama adresais 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo CVPIS vykdomas taip: 

naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama 

„Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“. 

Užsiregistravę CVPIS tiekėjai gaus su konkursu susijusius pranešimus (pirkimo dokumentų 

paaiškinimus, patikslinimus, informaciją apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą). 

Neužsiregistravę CVPIS tiekėjai negaus Perkančiosios organizacijos pranešimų ir turės patys savo 

iniciatyva sekti informaciją, skelbiamą CVP IS adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), negalės 

pateikti Projekto. 

 

II. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

11. Konkurso (pirkimo) objektas: Viešojo paviljono su automobilių saugykla (toliau – statinys) 

architektūrinių sprendinių projektinis pasiūlymas (toliau – Projektas) ir jo įgyvendinimo paslaugos 

(techninio, darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos).  

12. Reikalavimai pirkimo objektui ir privalomi projektavimo paslaugų parametrai nustatyti šiose 

sąlygose ir techninėje užduotyje (6 priedas).  

Statinio statybos darbų skaičiuojamoji kaina (be inžinerinių paslaugų ir užsakovo rezervo), 

apskaičiuota pagal paskutinius iki Pasiūlymų pateikimo termino dienos Sistelos (ar jai lygiavertės) 

duomenų bazės duomenis, neturi viršyti  6 611 570,25 Eur be PVM. Statinio statybos darbų 

skaičiuojamosios kainos viršijimas galimas ne daugiau kaip 10 proc. ir tik tokiu atveju, jei 

Projektuotojas Užsakovui pateikia šiame punkte nurodytos kainos viršijimo pagrįstumą įrodančius 

dokumentus ir Užsakovas raštiškai pritaria.  

13. Reikalavimai siūlomai paslaugų kainai:  

- Dalyvio siūloma bendra projektavimo, įskaitant statinio projekto priežiūrą, paslaugų kaina, 

nurodyta Pirkimo sąlygų 2 priede, neturi viršyti 250 000 Eur su PVM.  

- I etapo (projektiniai pasiūlymai ir parengiamieji darbai) ir II etapo (techninio projekto parengimas) 

bendra paslaugų kaina (abiejų etapų paslaugų kainų suma) negali viršyti 60 proc. dalyvio 

siūlomos bendros paslaugų kainos. 

Jeigu tiekėjo siūloma paslaugų bendra kaina ar I ir II etapų paslaugų kaina bus didesnė nei nurodyta 

šiame punkte, Projektas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. 

15. Konkurso tikslas – rasti labiausiai prie aplinkos derančius viešojo paviljono su automobilių 

saugykla savitus ir originalios meninės išraiškos architektūrinius sprendinius, įsigyti jų įgyvendinimo 

paslaugas (techninio, darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos). 

16. Uždaviniai: 

16.1. atrinkti Projektą, kuriame pateikta tinkamiausia urbanistinė struktūra bei užstatymo principas 

derantis istorinės miesto dalies Naujamiesčio kvartale ir kuriame parengti tinkamiausi sprendiniai, 

atspindintys Naujamiesčio architektūros, šiuolaikinės statybos tendencijas, atitinkantys nustatytą 

tikslą, uždavinius, Techninėje užduotyje ir kituose šių sąlygų prieduose nustatytus architektūrinius, 

funkcinius, paveldosauginius ir kt. reikalavimus. 

16.2. rasti geriausiai vietos sąlygas ir reikalaujamą funkcionalumą atitinkančius, racionaliausius ir 

efektyviausius statinio konstrukcinius ir techninius sprendinius. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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16.3. atrinkti tinkamus automobilių stovėjimo aikštelių, kitų elementų sprendinius, tenkinančius 

teisės aktų reikalavimus ir papildomai kuriančius patrauklumą. 

16.4. atrinkti Projektą, kurio sprendiniai neigiamai nepaveiktų Kauno miesto istorinės dalies – 

Naujamiesčio (kodas 22149) vertingųjų savybių; 

16.5. Su šio konkurso I-os vietos laimėtoju sudaryti sutartį (toliau – Sutartį) dėl jo pasiūlyto Projekto 

įgyvendinimo. Įgyvendinimas apima konkursą laimėjusio Projekto visas Sutartyje apibrėžtas 

projektavimo paslaugas: techninio projekto, darbo projekto parengimą, projektavimui būtinų 

inžinerinių ir kitų paslaugų teikimą, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

 

III. KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS IR PAŠALINIMO PAGRINDŲ 

NEBUVIMO REIKALAVIMAI 

 

17. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui pateikti 

ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. 

18. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas Projektą, pateiktų EBVPD – aktualią 

deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai 

patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka 

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

19. Įrodymų, kad nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir tiekėjo kvalifikacija atitinka minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams bus prašoma tik iš to tiekėjo, kurio Projektas pagal vertinimo 

rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, tai yra užėmęs I vietą.  

20. Jei bendrą Projektą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) 

sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia kitus 

ūkio subjektus (pavyzdžiui, ekspertus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju neplanuojama 

įdarbinti tiekėjo įmonėje), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų 

EBVPD. Už tiekėjo pateiktame EBVPD nurodytos informacijos teisingumą atsako EBVPD pildantis 

subjektas, t. y. pats tiekėjas.  

21. Kvalifikacijos reikalavimai ir tiekėjo pašalinimo pagrindai. Tikrindama, ar tiekėjo kvalifikacija 

atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra EBVPD nurodytų tiekėjo pašalinimo 
pagrindų, perkančioji organizacija iš numatomo laimėtojo reikalaus šių patvirtinančių dokumentų: 

Tiekėjo pašalinimo pagrindų ar 
kvalifikacijos reikalavimų 

pavadinimas 

VPĮ 
straipsnis, 

dalis, 
punktas bei 

EBVPD 
formos dalis 

pildymui 

Dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti, 
siekiant įrodyti jo pašalinimo pagrindų nebuvimą 

ar atitiktį kvalifikacijos reikalavimams 

21.1. Pašalinimo pagrindai  Dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti, 
siekiant įrodyti jo pašalinimo pagrindų nebuvimą 

Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, 
nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 
2 punkte, nuteistas už šią 
nusikalstamą veiką: 
1) dalyvavimą nusikalstamame 
susivienijime, jo organizavimą ar 
vadovavimą jam; 
2) kyšininkavimą, prekybą 
poveikiu, papirkimą; 
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, 
turto iššvaistymą, apgaulingą 
pareiškimą apie juridinio asmens 
veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės 
paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, neteisingų duomenų 
apie pajamas, pelną ar turtą 
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 

VPĮ 46 
straipsnio 1 
dalis 
 
EBVPD III 
dalies A1-A6 
punktai 
EBVPD III 
dalies D1 
punktas 

Pateikiama:  
1. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota 
pažyma ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, ar 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. Tiekėjo, jo 
vadovo, buhalterio  dokumentas turi būti išduotas ne 
anksčiau kaip 90 dienų, o kitų tiekėjo atsakingų 
asmenų -  ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, 
kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus 
(Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-
10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 
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ar kito dokumento nepateikimą, 
apgaulingą apskaitos tvarkymą ar 
piktnaudžiavimą, kai šiomis 
nusikalstamomis veikomis 
kėsinamasi į Europos Sąjungos 
finansinius interesus, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 
straipsnyje; 
4) nusikalstamą bankrotą; 
5) teroristinį ir su teroristine veikla 
susijusį nusikaltimą; 
6) nusikalstamu būdu gauto turto 
legalizavimą; 
7) prekybą žmonėmis, vaiko 
pirkimą arba pardavimą; 
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą 
nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 
2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje 
išvardytus Europos Sąjungos teisės 
aktus įgyvendinančiuose kitų 
valstybių teisės aktuose. 
 
Laikoma, kad tiekėjas arba jo 
atsakingas asmuo nuteistas už 
aukščiau nurodytą nusikalstamą 
veiką, kai dėl: 
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, 
per pastaruosius 5 metus buvo 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis ir šis asmuo turi 
neišnykusį ar nepanaikintą 
teistumą; 
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 
kita organizacija ar jos padalinys, 
vadovo, kito valdymo ar priežiūros 
organo nario ar kito asmens, 
turinčio (turinčių) teisę atstovauti 
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu 
priimti sprendimą, sudaryti sandorį, 
ar buhalterio (buhalterių) ar kito 
(kitų) asmens (asmenų), turinčio 
(turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti 
tiekėjo apskaitos dokumentus, per 
pastaruosius 5 metus buvo priimtas 
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis ir šis asmuo turi 
neišnykusį ar nepanaikintą 
teistumą; 
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 
kita organizacija ar jos padalinys, 
per pastaruosius 5 metus buvo 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis arba VPĮ 46 
straipsnio 3 dalies atveju – galutinis 
administracinis sprendimas, jeigu 
toks sprendimas priimamas pagal 
tiekėjo šalies teisės aktų 
reikalavimus. 

pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti 
išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų (kitų tiekėjo 
atsakingų asmenų -  ne anksčiau kaip 180 dienų), 
jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14). Tuo atveju, 
jei galimo laimėtojo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir 
kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai buvo pateikti 
kartu su pasiūlymu, tiekėjo, jo vadovo, buhalterio 
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 
dienų, o kitų tiekėjo atsakingų asmenų -  ne anksčiau 
kaip 180 dienų iki dokumentų tikrinimo dienos, kuri 
negali būti ankstesnė nei galimo laimėtojo nustatymo 
diena. 
Jeigu tiekėjas negali pateikti šiame punkte nurodytų 
dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje 
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 
išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte 
keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
1) priesaikos deklaracija; 
2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje 
nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali 
deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar 
tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis 
registruotas, kompetentingos teisinės ar 
administracinės institucijos, notaro arba 
kompetentingos profesinės ar prekybos 
organizacijos. 
2. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų 
(pildoma pagal 5 priedą) 
Pateikiama dokumento kopija**. 
 

Pastaba. Jei deklaracijoje nurodysite atsakingus 

fizinius asmenis, prašome pateikti dokumentus 

(neteistumo pažymas), patvirtinančius deklaracijoje 

nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų 

nebuvimą, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 21.1 punkte. 
 

21.2. Kvalifikacijos reikalavimai* Kvalifikacijos reikalavimų atitikimą įrodantys 

dokumentai 
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Tiekėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, 

atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. 

Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurie atitinka 

kvalifikacijos reikalavimus1: 

21.2.1. ne mažiau kaip 1 (vienas) ypatingo statinio 

projekto vadovas, statinių grupė: negyvenamieji 

pastatai; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros 

paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 

kultūros paveldo vietovėje (reikalavimas nustatomas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme nurodytus  kvalifikacijos reikalavimus). 

  

21.2.2. ne mažiau kaip 1 (vienas) ypatingo statinio 

projekto architektūrinės  projekto dalies vadovas, 

statinių grupė: negyvenamieji pastatai; taip pat 

minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo 

vietovėje (reikalavimas nustatomas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus  

kvalifikacijos reikalavimus). 

 
1Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms 

pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms 

pozicijoms keliamus reikalavimus. 

 

Pateikiama: 

1) Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už 

sutarties vykdymą sąrašas (parengtas pagal pirkimo 

sąlygų 4 priedą), pateiktas elektroninėje formoje, 

nurodant pavardes, profesinę kvalifikaciją, dabartinę 

darbovietę. 

2) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar VĮ 

Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar LR 

Architektų rūmų išduotus ypatingo statinio projekto 

vadovo/ ypatingo statinio projekto dalies vadovo 

kvalifikacijos atestatus, turinčius tokią pačią teisinę 

galią ir suteikiančius teisę atlikti atitinkamas pareigas; 

Užsienio tiekėjo specialistai pasiūlymo pateikimo 

dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta 

veikla savo kilmės šalyje. Tiekėjo, registruoto 

Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos 

ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos 

Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami 

tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti 

dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi 

pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos 

instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento 

išdavimo, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (PO 

pasitikrins LT registruose). 

3) specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas atlikti 

sutartyje nurodytus darbus/paslaugas, jei jis dirba 

kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar 

ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį 

kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas 

nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais 

tiekėjas remiasi). 

Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės 

kopijos** 

*  Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi. 

Vadovaujantis VPĮ 35 str. 2 d. 3 p., sutarties projekte (pirkimo sąlygų 16 priedas) nustatytas tiekėjo 

įsipareigojimas, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, Užsakovui 

paparašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. 

PASTABOS: 

1. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė 

Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams 

privalo atitikti kiekviena jungtinės veiklos sutarties 

šalis ir pateikti 21.1 punkte nurodytą EBVPD bei 

šiame punkte nurodytus Pašalinimo pagrindų 

nebuvimą įrodančius dokumentus. 21.2 punkto 

kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti 

nurodytus dokumentus ūkio subjektų grupės nario (-

ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

Dokumentai pateikiami elektroninėje formoje – 

tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar 

skaitmeninės originalo kopijos**. 

 

2. Tiekėjas turi teisę pasitelkti ūkio subjektus, 

kurių pajėgumais tiekėjas remiasi savo 

įsipareigojimams vykdyti. Ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais remiasi, privalo atitikti Pašalinimo 

Pateikiama: 

1) 21.1 punkto 3 papunktyje nurodytas ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, EBVPD; 
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pagrindų nebuvimo ir kvalifikacinius (jei teiks 

atitinkamas paslaugas) reikalavimus. 

 

 

 

 

2) 21.1 punkte nurodyti Pašalinimo pagrindų 

nebuvimą įrodantys ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

tiekėjas remiamasi,  dokumentai. 

3) ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

dokumentai nurodyti 21.2 punkte pateikiami tuo 

atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 

4) ketinamo pasitelkti ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais tiekėjas remiamasi, pasirašyta laisvos 

formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis 

sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir 

atlikti/teikti jam pavestus darbus/paslaugas, 

konkrečiai juos įvardijant.  

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos** arba 

dokumentai elektroninėje formoje. 

Galimybė pasitelkti trečiuosius asmenis nekeičia 

pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos 

sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

** Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu 
teikiamų dokumentų originalus. 

 

22. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 

visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 

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

veiklos sutarties kopiją. Pateikiama skaitmeninė jungtinės veiklos sutarties kopija. Sutartis turi būti 

patvirtinta šalių parašais (notaro patvirtinimo nereikalaujame). Šioje sutartyje turi būti aiškiai 

nurodytos kiekvienos šalies pareigos, vykdant pirkimo sutartį. Sutartis turi numatyti solidarią visų 

šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje 

turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų 

bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią 

informaciją). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą; 

24. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo Projekto, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis 

pirkimo dokumentų reikalavimais, Projektas turi būti atmestas. 

 

IV. BŪDAI, KURIAIS DALYVIAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ 

PAAIŠKINIMŲ 

 

25. Perkančiosios organizacijos konkurso dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, dalyvių 

paklausimai ir atsakymai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, bus perduodami CVPIS 

priemonėmis. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso 

dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus projektų pateikimo 

terminui, pirkimo dokumentų ir Projekto turinio keisti nebus galima. 

26. Dalyvis CVPIS priemonėmis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų projekto 

konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis atsako į kiekvieną dalyvio 

rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus, jeigu prašymas CVPIS gautas ne vėliau 

kaip likus 23 dienoms iki projektų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija 

pranešimus (patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus) turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo prašymo gavimo dienos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą, skelbia CVPIS, 

bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus 

tik tiekėjai užsiregistravę pirkime CVPIS, kiti tiekėjai turės patys savo iniciatyva sekti informaciją, 

skelbiamą CVP IS adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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27. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti 

(patikslinti) ar papildyti projekto konkurso dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie 

projekto konkursą paskelbta informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje 

nustatyta tvarka, skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai. Tuo atveju, jeigu tikslinama paskelbta 

informacija, Perkančioji organizacija privalo pratęsti projektų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami projektus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. 

Perkančioji organizacija privalo pratęsti projektų pateikimo terminą, kad visi projekto konkurse 

norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa projektui parengti reikalinga 

informacija, jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su projekto konkurso dokumentais susijusi 

informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 dienoms iki projektų pateikimo termino pabaigos,  

nors šios informacijos buvo paprašyta laiku arba jei buvo padaryta reikšmingų projekto konkurso 

dokumentų pakeitimų. 

28. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimo su konkurso dalyviais dėl projekto konkurso 

dokumentų paaiškinimo. 

 

V. OBJEKTO POREIKIO IR VIETOS APRAŠYMAS 

 

29. Projektuojamas statinys yra istorinėje miesto dalyje – Naujamiestyje, „Stoties rajone“. Šioje 

miesto centro dalyje yra autobusų stotis, geležinkelio stotis, pietinėje pusėje keletas gamybos įmonių, 

teritorijoje vyrauja gyvenamieji daugiabučiai, sodybiniai pastatai, komercinės paskirties – prekybos, 

administraciniai, viešbučių ir kt. pastatai (žr. Schema Nr.1). 

 
Schema Nr.1 Gretimybės. 

 

Projektuojamas statinys žemės sklype M.K.Čiurlionio g. 25, Kaune. Žemės sklypo plotas – 5600 

kv.m (žr. Schema Nr.2). 



 
9 

   

 
Schema Nr.2. Planuojamo objekto sklypas. 

30. Kvartale dominuoja komercinės paskirties objektai, taip pat yra penki daugiabučiai gyvenamieji 

pastatai (žr. Schema Nr.3). Rytinėje kvartalo dalyje – antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės, 

kuriuose yra 82 vietos. Šiaurinėje pusėje, kitoje Šiaulių gatvės pusėje – 32 vietų antžeminė 

automobilių stovėjimo aikštelė. M.K.Čiurlionio g. 23 ir 33 pastatuose įsikūrusios valstybinės įstaigos: 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras ir Kauno vyriausiojo policijos 

komisariato pastatas. 

 
Schema Nr.3. Registrų centro duomenys. 

 

31. Šiuo metu kvartale veikianti turgavietė yra išsidėsčiusi per penkis įregistruotus žemės sklypus (žr. 

Schema Nr.4). Vytauto pr. 6, buvusiame „Planetos“ kino teatro pastate veikia turgaus dalis su 

vyraujančia maisto prekių prekyba. Dalis prekiauja greta pastato Vytauto prospekto pusėje. Pastato 

plotas – apie 1400 kv.m, veikia – viso apie 60 prekybos vietų, dirba – apie 90 žmonių (priimtas 

skaičiuojamasis vienetas: 1 prekyvietė – 1,5 darbo vietos). Žemės sklype Vytauto pr. 6B, 6D - 

pramoninių prekių turgaus prekyba, įsikūrusi laikinuose statiniuose. Šiuose sklypuose veikia apie 40 

prekybos vietų, dirba apie 60 žmonių. Žemės sklypuose M.K.Čiurlionio g. 25, 25B – vyrauja gėlių, 

daržovių pardavėjai laikinuose statiniuose ir lauko prekyba. Viso – apie 100 prekybos vietų, dirba 
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apie 150 žmonių. Didelės dalies prekiautojų veikla yra šeimos verslas, dažnai darbuojasi du ar 

daugiau šeimos narių vienoje prekyvietėje.  

Schema Nr.4. Stoties turgavietė. 

 

32. Transporto judėjimas. 

Įvažiavimai į Statinio sklypą.  
Kadangi Čiurlionio g. atkarpoje tarp Vytauto pr. ir Girstupio gatvių normatyvinių atstumų išlaikyti 

neįmanoma, todėl M.K.Čiurlionio gatvėje naujų įvažiavimų/išvažiavimų į statinio sklypą 

neprojektuoti. 

Galimi įvažiavimai (žr. Schema Nr.5): 

1. Atvažiuojantiems Čiurlionio gatve nuo tilto pusės: Čiurlionio g. → posūkis į kairę į Vytauto pr. 

→ Vytauto pr. → posūkis į dešinę į Šiaulių g. → Šiaulių g. posūkis į dešinę į aikštelę. 

2. Atvažiuojantiems Tunelio gatve nuo Baršausko g. pusės: Tunelio g. → posūkis į dešinę į Girstupio 

g → Girstupio g. → Girstupio ir K.Būgos g. sankryžoje posūkis į kairę į aikštelę. 

3. Atvažiuojantiems Vytauto prospektu nuo centro pusės: Vytauto pr. → posūkis į kairę į Bažnyčios 

g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. → K. Būgos g. → Girstupio ir K. Būgos g. 

sankryžoje tiesiai į aikštelę. 

Jei Šiaulių gatvė lieka tik pėsčiųjų eismui, tuomet privažiavimą reikėtų organizuoti Bažnyčios gatve: 

1. Atvažiuojantiems Čiurlionio gatve nuo tilto pusės: Čiurlionio g. → posūkis į kairę į Vytauto pr. 

→ Vytauto pr. → posūkis į dešinę į Bažnyčios g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. 

→ K. Būgos g. → Girstupio ir K. Būgos g. sankryžoje tiesiai į aikštelę. 

2. Atvažiuojantiems Tunelio gatve nuo Baršausko g. pusės: Tunelio g. → posūkis į dešinę į Girstupio 

g → Girstupio g. → Girstupio ir K.Būgos g. sankryžoje posūkis į kairę į aikštelę. 

3. Atvažiuojantiems Vytauto prospektu nuo centro pusės: Vytauto pr. → posūkis į kairę į 

Bažnyčios  g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. → K. Būgos g. → Girstupio ir 

K. Būgos g. sankryžoje tiesiai į aikštelę. 

Aikštelėms iki 300 vietų turi būti atskiri įvažiavimai ir išvažiavimai, tačiau jie gali būti greta atskirti 

skiriamąja juosta, ne siauresne kaip 1,0 m. 

Jei privažiavimui bus naudojama Šiaulių g., dėl patogumo geriau daryti du įvažiavimus/išvažiavimus 

(Šiaulių ir Girstupio gatvėse), priešingu atveju lieka tik vienas įvažiavimas/išvažiavimas (Girstupio 

g.). 
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Schema Nr.5. Transporto judėjimas. 

33. Automobilių stovėjimo aikštelių vietų poreikis. Automobilių stovėjimo aikštelių vietų poreikį 

nustatyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“. Planuojamam apie 2000 kv. m Statiniui reikalingas automobilių vietų poreikis 

(2000/25)=apie 80 vietų). Sklype galėtų būti apie 50% žemės sklypo ploto skirta pagrindiniam 

pastatui (Statiniui) ir apie 50% žemės sklypo ploto numatyta visuomenės poreikius tenkinantiems 

sezoniniams renginiams organizuoti.  

34. Pėsčiųjų jungtys 

Į projektuojamo objekto sklypą galima patekti iš M.K.Čiurlionio gatvės, iš Vytauto prospekto, taip 

pat iš Šiaulių ir Girstupio gatvių (žr. Schema Nr.6). Svarbios projektuojamo objekto pėsčiųjų jungtys 

- su geležinkelio ir autobusų stotimis, su greta esančiu pėsčiųjų viaduku, vedančiu į Aukštuosius 

Šančius ir kitomis rajono dalimis. Taip pat į projektuojamo objekto sklypą galimas patekimas iš greta 

veikiančios turgavietės Vytauto prospekto pusėje. 

 
Schema Nr. 6. Pėsčiųjų takai. 
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35. Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai. 

 
Schema Nr. 7. Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano. 

 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane žemės sklypas M.K.Čiurlionio g. 25 yra 

nurodyta kaip Mišrios didelio užstatymo (Senamiesčio ir Naujamiesčio) teritorijos dalis (žr. Schema 

Nr.7). Vyrauja gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos 

nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, 

susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis 

erdvėmis. Projektuojamo Statinio sklype galima visuomeninės paskirties objektų teritorija. Pastatų 

aukštis reglamentuojamas kultūros paveldo specialiaisiais planais arba vertingųjų savybių vertinimo 

aktais. 

Nagrinėjamoje teritorijoje galioja šie teritorijų planavimo dokumentai: 

1. Vytauto pr. 6: Kauno miesto valdybos (KMV) 1997-01-21 spr. Nr. 66 patv. DP (detalusis planas); 

2. Vytauto pr. 6C, 6D: KMS AD (administracijos direktoriaus) 2015-04-13 įsak. Nr. 1150 patv. 

formavimo projektas; 

3. Vytauto pr. 6B: KMT (tarybos) 2002-07-18 spr. Nr. 274 patv. DP; 

4. Vytauto pr. 12: KMS AD 2013-04-02 įsak. Nr. A-986 patv. DP; 

5. Vytauto pr. 14: KMS AD 2019-03-18 įsak. Nr. A-974 patv. DP. 

6. M. K. Čiurlionio g. 23: KMV 1998-04-07 spr. Nr. 320 patv. DP; 

7. Čiurlionio g. 25B: KMS AD 2015-09-24 įsak. Nr. A-2794 patv. FP; 

8. Čiurlionio g. 25(25B): KMS AD 2019-04-02 įsak. Nr. A-1155 patv. FP; 

9. Čiurlionio g. 27: KMS AD 2010-02-08 įsak. Nr. A-444 patv. DP; 

10. Čiurlionio g. 33: KMS AD 2016-01-20 įsak. Nr. A-117 patv. FP. 

11. Šiaulių g. 40: KMV 1998-04-28 spr. Nr. 426 patv. DP; 

12. Šiaulių g. 42: KMS AD 2009-09-02 įsak. Nr. A-3445 patv. DP; 

13. Šiaulių g. 37A: KMV 1997-01-21 spr. Nr. 62 patv. DP. 

36. Vietos bendruomenių poreikiai. 

Siekiant išsiaiškinti poreikius, buvo atliekama apklausa. Apklausta 280 respondentų. 

Klausimas: ar lankotės turgavietėse? Taip atsakė – 56%, retai – 40,9%, nėra buvę – 3,1%. 

Klausimas: kaip dažnai apsiperkate turgavietėse? Kartą per savaitę – 28,3%, kartą per mėnesį – 

26,4%, rečiau – 55,3%. 

Klausimas: kaip vertinate turgaviečių būklę Kaune? Gerai – 17,6%, vidutiniškai – 61,0%, 

nepatenkinamai – 21,4%. 

Klausimas: kaip vertinate stoties turgaus fizinę būklę, pastatus? Gera – 15,7%, vidutiniška – 27,7%, 

nepatenkinama – 55,3%, nesu buvęs – 15,7%. 

Respondentų amžius: iki 20 metų – 8,2%, 20-40 metų – 54,7%, 40-60 metų – 32,7%, virš 60 – 4,4%. 
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Respondentų lytis: moteris – 50,9%, vyras – 49,1%. 

Į klausimą, ko, jūsų nuomone, trūksta turgavietėse? didžioji dalis atsakė: tvarkos, švaros, estetinio 

vaizdo, higienos. Taip pat buvo paminėta: geresnių ten dirbantiems sąlygų, stogo, modernių pastatų, 

parkavimo, wc, įvairesnių, kokybiškenių prekių, estetikos. 

37. Projektuojamo objekto poreikis. Esamas Stoties turgus yra centrinėje miesto dalyje, netoliese 

geležinkelio ir autobusų stočių. Šioje miesto dalyje atvyksta miesto svečiai, pravažiuoja ir apsilanko 

didelis srautas gyventojų ir turistų. Šiuo metu Stoties turgaus teritorija yra apleista ir neatitinka šios 

dienos estetinių, netgi higienos reikalavimų. Stoties turgaus kaimynystė įpareigoja keistis ir tinkamai 

reprezentuoti Kauną atvykstantiems.   

Didžiausi greta esantys traukos objektai: geležinkelio ir autobusų stotys. Geležinkelio stotyje Kaunas 

– Vilnius intensyviausiai naudojamu maršrutu kasdien keliauja apie 1200 keleivių per dieną, apie 

0,45 mln. keleivių per metus. Ateityje, realizavus europinės vėžės geležinkelio projektą „Rail 

Baltica“, prognozuojamas keleivių srautas išaugs keletą kartų. Kauno autobusų stotyje per parą 

apsilanko daugiau kaip 10 000 keleivių. Tikėtina, plečiant geležinkelio stoties veiklą, srautai didės ir 

didės keleivių srautas, kuris keliaus iš geležinkelio stoties į autobusų stotį ir atvirkščiai. 

Projektuojamas statinys gali tapti traukos tašku ne tik  miesto gyventojui, bet ir miesto svečiui, 

turistui, keliaujančiam iš vienos stoties į kitą. Todėl projektuojamo statinio struktūra, projektuojama 

veikla galėtų „jungti“ abi stotis. Projektuojamo statinio funkcijos galėtų pritraukti, užimti miesto 

svečius. 

Nagrinėjama teritorija yra prieš pat geležinkelio stotį ir formuoja pirmą šiuo metu netinkamą vaizdą 

atvykstančiam į miestą svečiui (žr. Iliustracija Nr. 1). 

 

 
Iliustracija Nr. 1. Kauno Stoties turgus iš M.K.Čiurlionio gatvės. 

 

Esamas Stoties turgus, kartu M.K.Čiurlionio g. 25 žemės sklype ir greta esančiuose sklypuose, turi iš 

viso apie 200 prekybos taškų, prekiaujančių atskirų vienetų. Tikslių duomenų nėra, tačiau galima 

spėti, kad šioje teritorijoje dirba apie 350-400 žmonių. Esamoje turgaus teritorijoje, kaip ir rodo 

apklausa, trūksta elementarios tvarkos, higienos, kad užtikrinti čia dirbančių normalias sąlygas, taip 

pat patogias sąlygas lankytojams apsipirkti. Esama struktūra kvartale paini, prekystaliai išdėlioti 

padrikai, dalis prekeivių dirba greta gatvės. Prekybininkai yra pasidalinę, susigrupavę kažkiek pagal 

parduodamų prekių rūšis, tačiau bendros struktūros judėjimui po teritoriją nėra, ji paini (žr. Iliustracija 

Nr. 2). 

Esama turgaus veikla nekuria patrauklios aplinkos, neskatina greta esančio nekilnojamojo turto 

kokybinės plėtros. 

Stoties turgaus rajono teritorija yra nesaugi aplinka. Čia renkasi asocialūs žmonės, netvarkinga 

turgavietė sukuria aplinką, kurioje nesaugu, kaip rodo žmonių apklausa. Tai vienas iš svarbių faktorių 

įtakojančių nesitvarkymą, netvarką ir nenorą gyventi, veikti šioje aplinkoje. 
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Įgyvendinus Projektą, bus užtikrintos sąlygos žmonėms dirbti ir gauti viešas paslaugas. Taip pat ši 

vieta teigiamai įtakos aplinkinių teritorijų veiklas, skatins jų plėtrą. Projektas prisidės prie stoties  

teritorijos sutvarkymo, taip pat teigiamai prisidės prie miesto reprezentavimo. 

 

  

  
Iliustracija Nr.2. Esama Stoties turgavietė. 

 

38. Priede Nr.10 pateikiamas žemės sklypo M.K.Čiurlionio g. 25, Kaunas planas, kuriame 

projektuojamas Statinys.  

39. Urbanistiniai ir kiti esami ribojimai  

39.1. Projektas rengiamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguotu Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“. 

39.2. Projektuojamas pastatas turi išlaikyti norminius atstumus iki besiribojančių žemės sklypų ribų, 

išskyrus ribą, ties M.K.Čiurlionio gatve, išlaikant perimetrinį gatvės užstatymą. Statiniai turi būti 

išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. 

Schemoje pateikiama žemės sklypo dalis, skirta pastato projektavimui. (žr. Schema Nr. 8). Užstatymo 

pasiūlymus galima teikti ir gretimame savivaldybės sklype Vytauto pr. 6D, jeigu tai padės užtikrinti 

siūlomos koncepcijos vientisumą. 

39.3. Projektuojamo Statinio žemės sklypą kerta magistralinė šilumos tiekimo trasa. Vadovaujantis 

LR specialiųjų žemės naudojimo įstatymo, patvirtinto 2019 06 06 Nr.XIII-2166 12 skirsniu, 48 

straipsniu: „Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis:  

39.3.1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens 

perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno 

ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios 

ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu 

būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.  
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39.3.2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei 

drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių 

įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta.  

39.3.3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo 

vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona –išilgai šių 

priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir 

įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta.“ Specialiosios žemės naudojimo sąlygos šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonose nustatytos šio teisės akto 49 straipsnyje. 

39.4. Projektuojamo Statinio sklypą kerta kanalizuoto Girstupio upelio trasa (gylis – apie 3,4 m). 

39.5. Žemės sklypo apribojimai nurodyti žemės sklypo ribų plane ir žemės sklypo registracijos 

pažymėjime (priedas Nr. 10, 11). 

 

 

 

 

 

–– 
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Schema Nr.8. Užstatymo zona. 

39.6. Kadangi Čiurlionio, Tunelio ir Vytauto gatvės yra B kategorijos, minimalus įvažos atstumas 

nuo sankryžos turi būti 150 m, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 29 p. „Atstumai tarp sankryžų bei 

įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais turi būti ne mažesni nei 6 lentelėje. Jeigu dėl 

susiklosčiusio užstatymo nėra galimybių išlaikyti 6 lentelėje nurodytų atstumų, turi būti taikomos 

papildomos eismo saugumą užtikrinančios priemonės“. 

 

40. Istorinė medžiaga ir Kultūros vertybių vertingosios savybės. Specialieji paveldosaugos 

reikalavimai. 

Paveldosaugos dokumentų reglamentuojančių Kauno Naujamiesčio 194 kvartalo tvarkybą, ištraukos  

ir specialieji paveldosaugos reikalavimai pateikiami 9 priede. 

Istorinė Kauno miesto turgaviečių apžvalga pateikiama 8 priede. 

Sklypui priskiriama prioritetinė tvarkymo kryptis – teritorijos pritaikymas, išsaugant kultūros paveldo 

vertingąsias savybes, pratęsiant Kauno Naujamiesčio erdvių formavimo principus. Galima 

reglamentuota užstatymo struktūros kaita, leidžiami visų rūšių tvarkomieji statybos darbai, 

reglamentuota nauja statyba (konversija), laikantis teritorijos užstatymo vientisumo, nepažeidžiant 

Kauno Naujamiesčio vertingųjų savybių – planinės struktūros tipo ir tinklo, gamtinių elementų, 

tūrinės erdvinės struktūros sandaros, užstatymo tipų, panoramų, perspektyvų, išklotinių ir kt. 

Rekonstruojamų ar naujai statomų pastatų  architektūrinės išraiškos priemonės, apdailos medžiagos 

derinamos prie aplinkinio užstatymo. Saugomoje teritorijoje neleistinas čerpių imitacijos skardos 

lakštai, plastikinių dailylenčių ar. kt. medžiagų imitacijų naudojimas. Projekto sprendiniais būtina 

nepažeisti šalia esančių vertingųjų savybių požymių turinčių pastatų – Vytauto pr. 2, M.K.Čiurlionio 

g. 23 ir 27, elementų, galimai sudarysiančių objektų vertingąsias savybes. 

Rekomenduojama architektūrinėmis priemonėmis respektuoti Kauno Naujamiesčio vertingąją 

savybę – Girstupio upelio vagos vietą.“(34 pav., priedas – 9). 

Rengiant projektą nepažeisti valstybės saugomos vietovės – Kauno miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149) apskaitos dokumentuose nustatytų 

vertingųjų savybių. 

41. Reikalavimai Projekto turiniui. 

41.1. Žemės sklypas ir gretimybės.  

41.1.1.  Projektas rengiamas įregistruotame žemės sklype M. K. Čiurlionio g. 25, Kaune, kadastro 

Nr.1901/0183:31. Žemės sklypo plotas – 0,5600 ha. Žemės sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos 
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Respublika, sudaryta panaudos sutartis – Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319. Pagrindinė 

žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos. 

41.1.2. Projektuojamo Statinio žemės sklype galimas visų esamų antžeminių statinių griovimas.  

41.1.3. Projekto sprendiniai rengiami atsižvelgiant į stoties rajono, šios dalies poreikius, problemas. 

Sprendiniai turi neužkirsti kelio vystytis šio Naujamiesčio kvartalo struktūrai, kitiems pastatams 

rekonstruotis, kuriantiems naujas veiklas greta planuojamos teritorijos.  

41.1.4. Sukurta Statinio struktūra gali tapti traukos tašku ne tik miesto, gretimų teritorijų 

gyventojams, bet ir miesto svečiams, turistams. Pastate ir statinio sklype galimų kitų papildytų 

funkcijų veikla galėtų kurti ne tik viešąsias paslaugas verslo skatinimui, bet ir pramogines, pažintines 

paslaugas. 

41.1.5. Projektuojant reikalinga spręsti teritorijos jungtis su geležinkelio ir autobusų stotimis ir su 

kitomis gretimomis teritorijomis, projektuojamas Statinys/statiniai turi neužkirsti galimybės praeiti. 

Projektuojamo Statinio sprendiniai sklype turi susijungti su esamais pėsčiųjų takais, ryšiais. 

Projektuojant pėsčiųjų judėjimą sudaryti galimybę praeiti į greta veikiančią turgavietę žemės 

sklypuose Vytauto pr. 6 ir 6B. Projektuojant atsižvelgti į 32, 39 punktuose nurodytą 

informaciją/sąlygas. Siekiant teritorijos vientisumo, galima teikti sprendinius ir sklype Vytauto pr. 

6D (šiuo metu naudojamas Kauno miesto savivaldybės). Kituose aplinkiniuose sklypuose sprendiniai 

bus tik rekomendacinio pobūdžio. 

41.1.6. Projektuojamo Statinio sklypo sprendiniai gali numatyti viešąja erdvę – skverą, terasas, kitus 

traukos objektus ar vidaus kiemus, taip pat erdves sklype, kurios būtų naudojamos kitoms gyventojus 

ir turistus pritraukiančioms veikloms.  

41.1.7. Projektas gali siūlyti spręsti kvartalo poreikių problemas: galimas užstatymas gretimuose 

sklypuose, ryšiai, automobilių stovėjimo aikštelės ir t.t. Šie sprendiniai, tai yra sprendiniai už žemės 

sklypo K.M.Čiurlionio g. 25 ribų, nėra pirkimo objektas, tačiau jie gali tapti pagalba gretimoms 

teritorijoms įsijungti į bendrą struktūrą, Projekto sprendiniai gali numatyti kaimyninių sklypų, pastatų 

keitimosi scenarijus, galimybes. Rekomenduojama architektūrinėmis priemonėmis respektuoti 

Kauno Naujamiesčio vertingąją savybę – Girstupio upelio vagos vietą. 

41.1.8. Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai turėtų papildyti Kauno Naujamiesčio struktūrą 

ir užtikrinti jo vientisumą ir darnų funkcionavimą. Projekto sprendiniai paveldosauginiu, urbanistiniu 

požiūriu turėtų būti pagrįsti ir kontekstualūs.  

41.2.Pastatas / statiniai.  

41.2.1. Projektuojamas administracinės paskirties Pastatas, kuriame būtų vykdomos viešos verslo 

skatinimo paslaugos (administravimo, eksponavimo, prekių ir paslaugų mainų, maitinimo, nedidelių 

renginių) ir kitos papildančios veiklos ištisus metus. Pastato tūryje (požeminėje ir/ar antžeminėje 

dalyje) projektuojama automobilių saugykla – specialiai įrengta erdvė automobiliams (motociklams, 

dviračiams) laikinai saugoti (laikyti). Automobilių saugykla gali būti projektuojama ir dviejų 

požeminių aukštų (~ 2000 kv.m. bendro ploto, kiekviename aukšte po ~ 1000 kv.m., nevertinant 

įvažiavimų/pandusų į požeminius aukštus). 

41.2.2. Preliminarus Pastato antžeminės dalies bendras plotas – apie 2000 kv.m.  Konkurso dalyviai 

gali siūlyti papildomas veiklas Pastate ir žemės sklype, kitas funkcijas, pritraukiančias daugiau 

lankytojų.  

41.2.3. Pastatą projektuoti įvertinant M.K.Čiurlionio gatvėje esančių gretimų pastatų aukštį. 

Neviršyti teritorijos artimiausioje aplinkoje esančių pastatų aukštingumo. Respektuoti kvartalo 

mastelį. 

41.2.4. Pastate numatyti apie 100 viešųjų paslaugų tiekimo vietų. Dalį šių vietų numatyti gėlių 

augintojams ir tiekėjams, be tiesioginio saulės apšvietimo, su gera ventiliacija ir vandens bei nuotekų 

šalinimo įvadais. Praėjimai tarp šių vietų, takai turi užtikrinti patogų aptarnavimą, atitikti teisės aktų 

reikalavimus. Vienos vietos užimamas plotas apie 8 kv.m. 

41.2.5. Pagrindiniame pastate numatyti administracines patalpas, iš kurių dalis (ne mažiau 6 darbo 

vietos) būtų skirta paviljono ir teritorijos poreikiams administruoti. Numatyti maitinimo paslaugoms 

skirtas patalpas ar erdves. Pageidautina maksimali erdvių transformacijos galimybė, skirtingo 

pobūdžio renginių ar ekspozicijų pritaikymui, siekiant kuo didesnio universalumo. 
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41.2.6. Taip pat numatyti pagalbines ir sanitarinių mazgų patalpas, taip pat kitas, Pastatui 

eksploatuoti reikalingas patalpas: šiluminį punktą, vėdinimo įrenginių patalpas, elektros, vandens 

įvadų patalpas, kitas technines patalpas. 

41.2.7. Numatyti apie 1500-2000 kv.m plotą sklype visuomenės poreikius tenkinantiems 

sezoniniams renginiams organizuoti. Šiai veiklai gali būti numatyta laikini statiniai ar mobilūs 

įrenginiai, sudarantys galimybę maksimaliai įvairiems scenarijams, renginiams ar mainų būdams. 

Vietinių augintojų sezoniniam produkcijos realizavimui numatyti apie 160 vietų, skiriant apie 6 kv.m. 

ploto kiekvienai vietai. Sezoninė ūkininkų produkcijos realizacija galėtų vykti po vientisa stogine, 

išvengiant chaotiško palapinių statymo sklype. Numatyti patogų trumpalaikį transporto privažiavimą 

daiktų, produkcijos ar įrangos iškrovimui/pakrovimui. 

41.2.8. Siekiama universalumo. Projektuojamo užstatymo apžvialgiamumas bus aktualiausias nuo 

M.K.Čiurlionio gatvės geležinkelio stoties, tai vienas iš pirmų vaizdų, atvykusiam turistui į Kauną 

traukiniu. Pagrindinis fasadas projektuojamas prie M.K.Čiurlionio gatvės, išlaikant perimetrinio 

užstatymo liniją, formuojamą gretimų šios gatvės pastatų. Pagrindinį įėjimą į pastatą, ties 

M.K.Čiurlionio gatve, projektuoti užtikrinant žmonių srautų saugų ir pakankamą pralaidumą. 

41.2.9. Siekti architektūrinės idėjos originalumo, tuo pačiu išlaikant kokybišką santykį su supančia 

aplinka. Gali būti naudojami įvairūs inovatyvūs ir šiuolaikiški sprendiniai, siekiant patrauklumo ir 

estetiškumo. Projekto sprendiniai turėtų sudaryti galimybę objektui tapti traukos tašku. Projekto 

sprendiniuose siekti meninių priemonių darnos ir kompozicinio vientisumo, užtikrinant  teigiamą 

poveikį objekto gyvybingumui ir įvaizdžiui. Racionaliai ir funkcionaliai spręsti susisiekimo, 

privažiavimo, automobilių parkavimo, patogaus transporto ir pėsčiųjų judėjimo klausimus. Projekto 

sprendiniais siekti tvarumo tikslų. Siekti architektūriniais, konstruktyviniais, techniniais ir 

technologiniais sprendimais aukšto energinio efektyvumo, mažo energijos suvartojimo. Skirti dėmesį 

naudojamų medžiagų / technologijų ekologiškumui, ilgaamžiškumui, aukštam komfortiškumo lygiui 

ir sveikai aplinkai, efektyviai eksploatacijai. 

41.3. Automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimui numatyti – apie 80 vietų, bet ne mažiau 

kaip nustatyta teisės aktų reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietų skaičius gali būti didesnis, 

automobilių stovėjimo aikštelė gali būti požeminė, antžeminė, ant stogo ir t.t. Suprojektuotų 

automobilių stovėjimo vietų skaičius turi būti pagrįstas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

Automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai, išvažiavimai iš jų turi išlaikyti atstumų iki gretimų 

pastatų reikalavimais, vadovaujantis teisės aktais. Įvažiavimai ir išvažiavimai į automobilių stovėjimo 

aikšteles, į projektuojamą sklypą gali būti numatyti, vadovautis pateikta analize „Transporto ir 

pėsčiųjų judėjimas“, tačiau šitie sprendiniai nėra būtinas nurodymas projektui. 

41.4. Etapai. Projekte turi būti numatyta galimybė statybos vykdymui taip, kad esama turgaus veikla 

nebūtų nutraukta statybos metu.  

41.5. Kiti reikalavimai. Projekte numatyti dviračių laikymo vietas, vietas kitoms netradicinėms 

transporto priemonėms: paspirtukams, motoroleriams ir kt. Projekto sprendiniai turi numatyti 

patogiai sąlygas lankytis visuose aukštuose ir teritorijoje žmonėms su negalia. 

 

VI. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI, PATEIKIMUI 

 

42.  Projekto apimtį turi sudaryti šių sąlygų 50 punkte nurodyti dokumentai. Projekto 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma CVPIS, tai yra tiesiogiai suformuoti 

elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus. Neįvykdžius šio 

reikalavimo, Projektas bus atmestas.  

Papildomai prašoma pateikti 51 punkte nurodytus supakuotus dokumentus (planšetėse) adresu: 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, 147 kab., 

Laisvės al. 92, LT-4425 Kaunas, Lietuva. 

43.  Dalyvis Projektą ir reikalaujamus dokumentus pateikia lietuvių kalba. 

44. Dalyvio parengtas Projektas CVPIS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2022 m. liepos 7 d. 11.00 

val. 

45. Projektai (tiek teikiami CVPIS, tiek popierinėje formoje) turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant 

jų anonimiškumą, t. y. negali būti jokios informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, fakso numerių, 
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elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios identifikuoti tiekėją, išskyrus pašto žymas ant 

antrojo voko. 

46. Dalyvis gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną Projektą. Jei dalyvis pateikia daugiau 

kaip vieną Projektą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis Projektus, visi tokie 

Projektai bus atmesti.   

47. Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su Projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija 

nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, 

nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi  projekto konkursas. 

48. Perkančioji organizacija neatsako už CVPIS sutrikimus ar pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių Projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautus Projekto dokumentus 

(popierinėje formoje) perkančioji organizacija užregistruoja ir neatplėštus grąžina juos pateikusiems 

tiekėjams (jiems pareikalavus ir nurodžius adresą). Konkurso dalyvis yra atsakingas už tai, kad jo 

Projektas būtų pateiktas CVPIS / atsiųstas popierinėje formoje laiku, įskaitant būtinų priemonių 

muitinės formalumų atlikimui užtikrinimą. Perkančioji organizacija nemokės ir nesitars, kad siuntos 

būtų išleistos iš muitinės.  

49. CVP IS priemonėmis pateiktą Projektą tiekėjas iki nustatyto Projekto pateikimo termino pabaigos 

gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti Projektą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange 

spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą Projektą, tiekėjas turi jį 

pateikti iš naujo. 

50. Tiekėjo Projektą sudaro elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis) perkančiajai 

organizacijai pateiktų dokumentų visuma, nurodyta šiame punkte: 

50.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiami reikalaujami 

Projektą sudarantys dokumentai, nepažeidžiant anonimiškumo (Tiekėjas privalo užtikrinti, kad 

elektroninėje laikmenoje nebūtų jokių tiekėją identifikuojančių duomenų). 

Informaciją pageidautina pateikti pdf,  jpg ar kitu lygiaverčiu formatu, kurio raiška turi būti ne 

mažesnė kaip 300 dpi: aiškinamasis raštas - pdf formatu, vizualizacijos/foto montažai teikiamos jpg 

formatu atskirais failais iki 3 Mb dydžio; kiekvienas planšetes - pdf formatu atskiruose failuose iki 3 

Mb dydžio.  

CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ dokumentai: 

50.1.1. Kainos pasiūlymas, pateiktas pagal 2 priede pateiktą formą. 

50.1.2. Aiškinamasis raštas. Pateikiamas aiškinamasis raštas (ant A4 formato), atskleidžiantis 

koncepcinę Statinio ir jo aplinkos idėją, paaiškinantis pasirinktus sprendinius.  

Rašte turi būti išvardinti argumentai, motyvai kuo remiantis pasirinkti būtent tokie Statinio ir jo 

sklypo sprendimai, kaip jie atitinka Sąlygų 40 ir 41 punkte išdėstytus reikalavimus, keliamus dėl 

Kauno miesto istorinės dalies vadinamos Naujamiesčiu, reikšmingų ir jai būdingų užstatymo bruožų 

ir užstatymo tipų, ryšių su gretimomis teritorijomis, transporto parkavimo, pėsčiųjų srautų judėjimo, 

žmonių su negalia integravimo.   

50.1.3. Schemos. Schemomis pademonstruojama kaip projektuojama struktūra integruojasi į Kauno 

Naujamiesčio urbanistinę struktūrą, stoties rajono urbanistinį kontekstą, užtikrinant transporto, 

pėsčiųjų judėjimą, ryšius su aplinkinėmis teritorijomis, kokie atkuriami ar numatomi nauji 

urbanistinės struktūros elementai. Schemų skaičius, dydis ir pateikimo forma dalyvio nuožiūra. 

50.1.4. Sklypo plano brėžinys su prieigomis. Pateikiamas žemės sklypo plano brėžinys su 

prieigomis iki pagrindinių gatvių, formuojančių kvartalą.  Sklypo ribose aiškiai nurodyti planuojamą 

užstatymą, sklypo naudojimo zonas, privažiavimus aptarnaujančiam ir lankytojų transportui su 

transporto judėjimo kryptimis, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus, aikštes, skverą ir kt. 

(Mastelis 1:500). Brėžinyje pateikti platesnę urbanistinę analizę sklypo prieigose - kvartalo apimtyje, 

pagrindžiant projektuojamo objekto integralumą. Brėžinys rengiamas ant skaitmeninio žemėlapio 

pagrindo, pateikto 12 priede). 

50.1.5. Erdvės planavimas, eksploatavimas, logistika, tvarumas.  Statinio aukštų planai 

(Mastelis 1:200) su pagrindinių patalpų, erdvių eksplikacija (pažymėti ant plano arba atskiroje 

lentelėje) bei nužymėtomis atskiromis funkcinėmis zonomis, trumpas koncepcijos šiame punkte 

nurodytais klausimais aprašymas. 



 
20 

   

Parodoma, kaip Projekte vykdomi reikalavimai, susiję su aplinkosaugos prioritetais, įskaitant visą 

projektavimo, statybos ir eksploatavimo ciklą bei atsakingą požiūrį į taikomus statybos metodus ir 

naudojamas medžiagas, kaip bus užtikrinta komfortiška ir sveika aplinka naudotojams. 

Pagrindžiamas Projekto koncepcijos pritaikymas konkrečioms statybos vietos geografinėms ir 

klimatinėms sąlygoms. 

50.1.6. Statinio fasadų brėžiniai ir pjūviai su nuorodomis ir pastabomis, leidžiantys suprasti 

siūlomus fasadų apdailos techninius, medžiagiškumo ir spalvinius sprendinius (Mastelis 1:200). 

Pristatoma ir apibūdinama statinių architektonika: forma, dydis, tūris, medžiagų ypatumai, santykis 

su kontekstu. Pristatomas statinio išskirtinumas, architektūros ir dizaino patrauklumas ir 

priimtinumas visuomenei.  

50.1.7. Vizualizacijos /montažai: 

 – iš viso ne mažiau kaip 4 vnt. privalomi apžvalgos taškai, nurodyti 9 schemoje (fotografijos 

montažui pateikiamos 14 priede) ir M. K. Čiurlionio g. išklotinė montažui (išklotinė montažui 

pateikiama 15 priede):   

 
9 schema. Fotomontažų taškai. 

– Projekto kitos vizualizacijos ar montažai pagal dalyvio nuožiūrą; 

50.1.8. tiekėjai savo nuožiūra gali pateikti ir papildomą, reikšmingą siūlymams pagrįsti vaizdinę 

medžiagą (vizualizacijas, eskizus, schemas, fotonuotraukas), tačiau turi užtikrinti, kad jų turinys, 

pateiktas CVPIS, sutaptų su pateikiamu popieriniu formatu (planšetėse). 

 

50.2. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiami dokumentai: 

50.2.1. Projekto devizo šifras (forma pridedama, 3 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, kt.; 

50.2.2. jei Projektą pateikia tiekėjų grupė – jungtinės veiklos sutartis, patvirtinta šalių parašais 

(notaro patvirtinimo nereikalaujame). Pateikiama skaitmeninė jungtinės veiklos sutarties kopija. 

Sutartis turi būti patvirtinta šalių parašais (notaro patvirtinimo nereikalaujame). Šioje sutartyje turi 

būti aiškiai nurodytos kiekvienos šalies pareigos, vykdant pirkimo sutartį. Sutartis turi numatyti 

solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip 

pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji 

organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 

įvertinimu susijusią informaciją). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės 

pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo 

sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą; 
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50.2.3. užpildytas pirkimo sąlygų priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ 

(toliau - EBVPD) (pridedama, 1 priedas), parengtas pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

EBVPD pildomas jį įkėlus į tinklalapį http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/  ir užpildžius bei 

atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD pildymo instrukcija pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos 

internetinėje svetainėje 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf 

Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, 

EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus  

ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų 

EBVPD. Už tiekėjo pateiktame EBVPD nurodytos informacijos teisingumą atsako EBVPD pildantis 

subjektas, t. y., pats tiekėjas. Subtiekėjų (ūkio subjektų, kurių pajegumais tiekėjas nesiremia) 

EBVPD nereikalaujamas.  

Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo 

veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai 

neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims 

solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), 

priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti 

jų EBVPD.  EBVPD turi būti pasirašytas jį užpildžiusio tiekėjo vadovo, jungtinės veiklos 

partnerio/ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovo parašu, nurodant 

pasirašiusiojo asmens vardą ir pavardę (nuskenuotas dokumentas pdf formatu, arba 

pasirašytas elektroniniu parašu (jei dokumentas teikiamas ne pdf formatu). Jei EBVPD 

pasirašytas ne tiekėjo (vadovo) ar jungtinės veiklos partnerio/ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

tiekėjas remiasi, (vadovo), kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą 

pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją ar jungtinės veiklos partnerį/ ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais tiekėjas remiasi; 

50.2.4. Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė 

Tiekėjo devizo šifro formoje (3 priedas), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito 

dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo 

pavestas paslaugas, skaitmeninę kopiją. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų 

pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą 

pirkimo vykdytojui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio 

subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. 

Pastaba. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, turi būti išviešinti teikiant devizo šifro 

formą, nes po jo pateikimo termino pabaigos tiekėjas pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų tam, 

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po devizo šifro pateikimo tiekėjas neturi teisės 

pasitelkti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, nes tokie veiksmai, laikomi 

pasiūlymo keitimu, prieštarauja VPĮ 55 str. 9 d. nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra 

atmetamas, kaip nurodyta 85.1 punkte.  

50.2.5. Kiekvieno specialisto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir kurį ketina įdarbinti (toliau 

– kvazisubtiekėjas) (t. y. jei jis pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas) (jei tokius nurodė devizo šifro formoje (3 priedas), 

pasirašytos laisvos formos sutikimas atlikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo ar ūkio 

subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,  patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį 

specialistą, skaitmeninės kopijos.  

Pastaba. Kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po jo pateikimo termino 

pabaigos Tiekėjas pasitelkti (nurodyti) naujų kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos 

reikalavimus, negalės, t. y. po devizo šifro pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų 

kvazisubtiekėjų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja VPĮ 55 str. 9 d. 

nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta 85.1 punkte.  

50.2.6. Įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti 

teikėjo projektą (pasiūlymą) (taikoma, kai Projekto devizo šifrą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, 

o įgaliotas asmuo). 

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf
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50.2.7. Tiekėjas devizo šifro formoje turi nurodyti, kokius subtiekėjus, kokius ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kokioms ir kokiai pirkimo 

sutarties daliai jie ketinami pasitelkti.  

Subtiekėjas – tretysis asmuo, tiekėjo devizo šifro formoje įvardintas kaip subtiekėjas, paskirtas 

tiekėjo atlikti dalį paslaugų, sutartyje nustatyta tvarka ir veikia aktyviai, t.y. teikia ar vykdo dalį darbų, 

kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas ketina 

sutarties vykdymui pasitelkti specialistą - fizinį asmenį, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, tačiau 

neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti nurodomas kaip 

tiekėjo subtiekėjas. 

Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas 

trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

Pastaba: Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekėjais tik šiose pirkimo 

sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subtiekėjams 

bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi 

(tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi). 

51. Dalyvis papildomai (Projektų eksponavimui) turi pateikti perkančiajai organizacijai Projekto 

dokumentus, nurodytus 52 punkte, popierinėje formoje, nepažeidžiant anonimiškumo. Jei tiekėjas 

nevykdys šio reikalavimo, jo Projektas nebus atmestas, tačiau perkančioji organizacija jo 

Projekto neeksponuos. Projekto dokumentai pateikiami užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi 

būti užrašyta tik ši informacija: 

51.1. Kauno miesto savivaldybės  administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, 147 

kab.,  Laisvės al. 92, LT-4425 Kaunas, Lietuva; 

51.2. Žodinis devizas, sutampantis su devizu, nurodytu tiekėjo Projekte, pateikiamame CVPIS. Visi 

dalyvio pateikti dokumentai turi būti paženklinti tuo pačiu devizu. Žodinis devizas (trumpas Projekto 

idėjos apibūdinimas) turi būti rašomas kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame kampe; 

51.3. „Viešojo paviljono  su automobilių saugykla projektavimo paslaugų atviram projekto 

konkursui“; 

51.4. Voką (paketą) siunčiant paštu, dalyvio pavadinimo ir adreso vietoje užrašomas perkančiosios 

organizacijos pavadinimas ir adresas. 

51.5. Visi 52 punkte nurodyti dokumentai turi būti tvarkingai supakuoti į voką (paketą), nei ant voko, 

nei voke nenurodant dalyvio (ir kitos jį atskleidžiančios informacijos). 

52. Į voką (paketą) turi būti įdėti, pageidautina ne daugiau kaip 6 planšetai 100x70 cm, kuriuose 

turi būti pateikta Projekto medžiaga, nurodyta šių sąlygų 50.1.3–50.1.8 punktuose bei 

aiškinamasis raštas, nurodytas 50.1.2 punkte.  

Pastaba. Jei tiekėjas pateiks mažiau planšetų, pvz. 5, tačiau juose bus visa privaloma ir šiame 

punkte reikalaujama pateikti informacija/Projekto medžiaga, toks Projektas bus laikomas 

tinkamu. Tiekėjas pats sprendžia keliuose planšetuose (pageidautina ne daugiau kaip 6) jis gali 

kokybiškai patalpinti visą reikiamą medžiagą. 

53. Projekto planšetų komponavimo schema vertikali. Pavyzdinė/siūloma konkursinio Projekto 

planšeto komponavimo schema: 

Devizas 

 

Devizas 

 

Devizas 

 

Devizas 

 

Devizas 

 

Devizas 

Schemos. 

Sklypo plano 

brėžinys su 

prieigomis 

(Mastelis  

M 1:500). 

Trumpas 

aprašymas. 

Fasadų 

brėžiniai, 

Pjūviai. 

Išklotinės. 

 

Fasadų 

brėžiniai, 

Pjūviai. 

Išklotinės. 

 

Aukštų planai 

su nurodyta 

patalpų, 

erdvių 

eksplikacija, 

trumpas 

aprašymas. 

 

Aukštų planai 

su nurodyta 

patalpų, erdvių 

eksplikacija, 

trumpas 

aprašymas. 

 

Vizualizacijos,  

montažai  

(jos gali būti ir 

kitose 

planšetėse), kt. 

medžiaga 

dalyvio 

nuožiūra 
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 (Mastelis 

1:200) 

(Mastelis 

1:200) 

(Mastelis 

1:200) 

(Mastelis 

1:200) 

 

 

54. Rekomendacijos Projekto rengimui: rengiant Projektą rekomenduojama vadovautis šiais 

išeities duomenimis ir kita pagalbine medžiaga, kurią nurodo konkurso rengėjas: 

54.1. Skaitmeninio žemėlapio ištrauka; 

54.2. Transporto organizavimo schema; 

54.3. Galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 

54.3.1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-

05-14 sprendimu Nr. T-196 patvirtinu Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 

koregavimu); 

54.3.2. Kauno miesto istorinės dalies Naujamiesčio akto reikalavimais; 

54.3.4. Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-296 (integruotas į bendrąjį planą); 

54.3.5. Kitais galiojančiais teisės aktais ir statybą reglamentuojančiais dokumentais, ankščiau 

sąlygose išvardintais teritorijų planavimo dokumentais. 

55. Pateikdamas savo Projektą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio projekto konkurso 

dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. 

56. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

57. Projekto, teikiamo CVPIS, nereikalaujama pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

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

atmesti konkurso dalyvio pateiktą Projektą. 

 

VII. PROJEKTŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS, KVALIFIKACIJOS IR PAŠALINIMO 

PAGRINDŲ NEBUVIMO TIKRINIMAS. PREMIJOS LAIMĖTOJAMS 

 

59. Projektus pagal projekto konkurso sąlygose  nurodytus vertinimo kriterijus vertins Vertinimo 

komisija. Pateiktų projektų dokumentų atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (išskyrus 

atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams) vertins ir kitas šiose sąlygose nustatytas projekto 

konkurso procedūras vykdys Nuolatinė komisija. Šios komisijos toliau abi kartu vadinamos  – 

Komisija. 

60. Balsavimo teisę turi tik Komisijos nariai. Komisija sprendimus priima savarankiškai, paprasta 

balsų dauguma, balsuojant atviru vardiniu balsavimu. Balsuoti galima tik už ar prieš priimamą 

sprendimą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamos Komisijos pirmininko balsas.  

61. Sprendimus Komisija gali priimti tik posėdyje. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai 

teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių. 

62. Visi Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje 

dalyvavę nariai. 

63. Komisija turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus – specialistus, galinčius įvertinti 

architektūrinius, techninius ar kitus specifinius sprendinius.  

64. Kiekvienas Komisijos narys pateiktus Projektus vertina, vadovaujantis Konkurso sąlygų 

nuostatomis. 

65. Jei Komisijos narių, ekspertų šeimos nariai ir/ar artimieji giminaičiai dalyvauja Konkurse arba 

Komisijos narys, ekspertas patenka į interesų konflikto situaciją, apie tai jis iki posėdžio turi 

informuoti komisijos pirmininką ir privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ar dalyvavimo 

procese. Interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai Komisijos nariai, ekspertai ar kiti asmenys, 

dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar 

netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų 

nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo procedūrų metu. 

66. Komisija, dalyviams ir ekspertams nedalyvaujant, vertina Projektus, kurie atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis 
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gautais užkoduotais Projektais prilyginamas vokų su Projektais atplėšimui. Vokų atplėšimas 

atliekamas Nuolatinės komisijos posėdyje. Projektų vertinimas atliekamas Vertinimo komisijos 

posėdyje. 

67. Vertinami tik anonimiškai pateikti Projektai (Komisijos nariai gali sužinoti, kas pateikė Projektus, 

tik Vertinimo komisijai priėjus prie bendros nuomonės ar priėmus sprendimą dėl geriausio Projekto). 

68. Vertinimo komisija atlieka konkurso Projektų vertinimą, atsižvelgdama į pirkimo dokumentuose 

keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi Konkurso sąlygose nurodytais vertinimo kriterijais.  

69. Komisija vertindama Projektus: 

69.1. nustato, ar Projektas pateiktas CVPIS priemonėmis, ar nepažeistas anonimiškumas, ar pateikti 

visi reikalaujami dokumentai (išskyrus esantys antrame voke); 

69.2. Vertinimo komisija tikrina, ar Projektas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus techninius ir 

turinio reikalavimus; 

69.3. Vertinimo komisija nustato, ar vidutinių Projekto R reikšmių, pagal kiekvieną kriterijų (K1 – 

K4), sumos ir kriterijų skaičiaus (4) santykis nėra lygus minimaliam (4 balai) ar už jį mažesnis.* Jei 

Projekto Rp reikšmių, pagal kiekvieną kriterijų (K1 – K4), sumos ir kriterijų skaičiaus (4) santykis yra 

4 balai ar mažesnis, t.y. Projektas, pagal K1 – K4 kriterijus, bendrai įvertintas silpnai, laikoma, kad 

Projektas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jis bus atmetamas.  

*vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu, apvalinant pagal aritmetinio skaičiavimo taisykles.  

70. Pateiktas Projektas atmetamas ir toliau nevertinamas, jei: 

70.1. gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio Projektų pateikimo termino; 

70.2. pateiktas pažeidžiant anonimiškumą, tai yra iš Projekto įforminimo (Projekto  dokumentuose, 

esančiuose „Vokas 1”) CVPIS, popierinėse pakuotėse / vokuose pateiktos informacijos) galima 

nustatyti dalyvio tapatybę; 

70.3. neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (CVPIS nepateikti reikalaujami Projektą 

sudarantys dokumentai, projektavimo paslaugų ir/ar atskirų jos dalių kaina nepateikta arba neatitinka 

Pirkimo sąlygų 13 punkte nurodytų reikalavimų, Projektas neatitinka kitų Pirkimo dokumentuose 

nurodytų reikalavimų); 

70.4. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną Projektą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant 

kelis Projektus; 

70.5. Projekto, pagal Konkurso sąlygose nustatytą K1 – K4 kriterijų vertinimą,  vidutinių Rp  reikšmių, 

pagal kiekvieną kriterijų (K1 – K4), sumos ir kriterijų skaičiaus (4) santykis  yra 4 balai ar mažesnis.  

Pagal 70 punktą neatmesti Projektai bus vertinami balais. 

71. Pateikti Projektai (dokumentai, nurodyti 52 punkte) eksponuojami maždaug mėnesį laiko nuo 

Projektų pateikimo dienos.  

72. Jei tiekėjas nepateikia Projekto dokumentų popierinėje formoje, jo Projektas nėra atmetamas, 

tačiau neeksponuojamas. Pagal 70 punktą atmesti projektai neeksponuojami. 

73. Projekto konkursui pateiktų Projektų įvertinimui rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos 

analizuoja recenzentai. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. Komisijos nariai viešame 

aptarime savo nuomonės nereiškia. Projekto konkurso viešo aptarimo protokolas su ekspertų 

išvadomis pateikiamas Vertinimo komisijai iki jos nustatyto termino. Ekspertai savo išvadas pateikia 

raštu. Ekspertų išvados Vertinimo komisijai yra rekomendacinio pobūdžio. 

74. Konkurso Projektų vertinimas. 

Konkursiniame Projekte sprendžiami tiek statinio architektūriniai, urbanistiniai, tiek funkciniai, 

vizualiniai, paveldosauginiai uždaviniai. Svarbus ir numatomo statinio architektūrinės meninės 

išraiškos originalumas, sprendinių racionalumas ir efektyvumas, funkcionalumo sprendimo aspektai. 

Reikia įrodyti projektuojamo statinio ir atskirų jo elementų erdvinės ir estetinės visumos atitikimą 

kontekstui, nustatytiems tikslams, uždaviniams, funkcionalumui ir kt. reikalavimams.  

75. Konkurso Projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

75.1. K1 – K4 kriterijų reikšmės R nuo 0 iki 10 balų nustatomos ekspertiniu būdu (vertinimą atlieka 

Vertinimo komisija); 

75.2. K5 kriterijaus reikšmė priklausys nuo Projekte dalyvio nurodytos bendros projektavimo 

paslaugų kainos dydžio; 
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75.3. kiekvieno K1 – K4  kriterijaus balų apskaičiavimas atliekamas kiekvieno vertinimo kriterijaus 

vidutinę reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties kriterijaus vidutine reikšme (Rmax) ir 

padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (B), pagal lentelės 4 stulpelyje nurodytas 

formules; 

75.4. kriterijaus K5 balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos projektavimo paslaugų kainos 

(Cmin) ir vertinamo Projekto projektavimo paslaugų kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos 

lyginamojo svorio (B5=10), pagal lentelės 4 stulpelyje nurodytą formulę; 

75.5. bendras atitinkamo Projekto įvertinimas (T) apskaičiuojamas pagal 75.8 punkte pateiktą 

formulę. 

Eil. 

Nr.  

Vertinimo kriterijus K 

(kiekvienas Projektas 

vertinamas atskirai) 

Lyginam

asis 

kriterijau

s svoris  

 

B 

Kriterijaus balai 

apskaičiuojami 

pagal formules: 

Kriterijaus apibūdinimas, 

paaiškinimas 

1 2 3 4 5 

1. K1 

Miestovaizdis 

(R - nuo 0 iki 10 balų) 

 

 

30 

Rp 

K1 = ----- x 30 

               Rmax                                                                                              

Projekto sąveika su vietos 

paveldosauginėmis, 

urbanistinėmis, architektūrinėmis 

bei kraštovaizdžio vertėmis. 

2. K2 

Architektūrinės idėjos 

originalumas ir 

vientisumas 

(R- nuo 0 iki 10 balų) 

 

25 

Rp 

K2 = ----- x 25 

               Rmax                                                                                              

Projekto idėjos originalumas, 

meninių priemonių darna ir 

kompozicinis vientisumas. 

 Statinio eksterjero ir interjero 

kompozicinė visuma turi būti 

aukštos kokybės, atspindėti 

šiuolaikinės architektūros 

tendencijas, sprendinių 

racionalumą, ekonomiškumą. 

3. K3 

Statinio erdvių 

struktūros ir statinio 

teritorijos 

funkcionalumas 

 (R- nuo 0 iki 10 balų) 

 

25 

                                                       

          Rp 

K3 = ----- x 25 

               Rmax                                                                                              

Funkcionalios pastato struktūros ir 

statinio teritorijos sukūrimas, 

galimybė pastate vykdyti  viešas 

administravimo, paslaugų teikimo, 

ir kitas veiklas, jo teritorijoje – 

sezoninius renginius. 

4.  K4 

Tvarumas 

(R- nuo 0 iki 10 balų) 

10           Rp 

K4 = ----- x 10 

               Rmax                                                                                              

Pateiktame Projekte, siūlomoje 

Statinio konstrukcijoje ir jo 

eksploatacijoje laikomasi tvarumo 

principo, įskaitant Statinio 

sąnaudas socialiniu, 

aplinkosauginiu ir finansiniu 

požiūriais visos jo tarnavimo 

trukmės metu. 

5. K5 – projektavimo 

paslaugų bendra kaina  

 

 

10 

                                                       

          Cmin 

K5 = ----- x 10 

               Cp                                                                                              

Projektavimo paslaugų, įskaitant 

visas projektavimui ir statinio 

projekto vykdymo priežiūrai 

būtinas išlaidas ir mokesčius, 

kaina. 
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  Σ 100   

 

75.6. Kiekvieno Projekto K1 – K4 kriterijų reikšmės (R) nuo 0 iki 10 balų skiriamos atsižvelgiant į 

žemiau pateiktas vertinimo rekomendacijas. Vertinimo komisijos nariai ekspertiniu būdu balais 

įvertina kiekvieną Projektą pagal atitinkamą kriterijų, apskaičiuojama vidutinė Projekto Rp reikšmė 

pagal kiekvieną kriterijų (K1 – K4), tada pagal 4 stulpelyje nurodytas formules apskaičiuojami šių 

kriterijų balai.  

75.7. Rekomendacijos Vertinimo komisijos nariams vertinimui: 

 

Eil. 

Nr. 

Konkurso Projekto 

vertinimo išaiškinimas 

Aprašymas 

1 Silpnai 

(0-4 balai) 

K1. Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai gali 

neigiamai paveikti Kauno Naujamiesčio struktūrą, jo 

kompoziciją; teikiami projekto elementai nėra pagrįsti (kur 

tai reikalinga) urbanistiniu, paveldosauginiu požiūriu; 

nekontekstualūs, nesprendžiami susisiekimo, privažiavimo, 

automobilių parkavimo, patogaus transporto ir pėsčiųjų 

judėjimo klausimai.  

K2. Neatskleidžiamas konkurso konteksto, tikslo ir keliamų 

uždavinių suvokimas; architektūrinė idėja neturi jokių arba jų 

yra tik keletas originalumo, inovatyvumo ir šiuolaikiškumo 

elementų, siūlomi sprendiniai neužtikrina patrauklios ir 

estetiškos statinio išvaizdos, santykio su kontekstu, projekto 

sprendiniai nekuria galimybės objektui tapti traukos tašku. 

Sprendiniai nepasižymi taikomų priemonių darna ir 

kompoziciniu vientisumu, trūksta nuoseklumo, nenumatyti ar 

siūlomi viešųjų erdvių, aplinkos sprendiniai neužtikrina 

ilgalaikės reikšmės ir teigiamo poveikio objekto 

gyvybingumui ir įvaizdžiui; projekto įgyvendinimo 

realumas, vertinanat statybos ekonomiškumo atžvilgiu, 

mažai tikėtinas. 

K3. Yra labai reikšmingų turinio spragų arba trūksta 

pagrįstumo (kur tai reikalinga), silpnai išspręsti objekto 

funkcionalumo, patogaus eksploatavimo klausimai; 

neefektyvus, klaidingas, tik dalinai išspręstas skirtingoms 

veikloms skirtų patalpų, erdvių ir plotų planavimas; 

sprendiniai nesudaro intuityvus judėjimo ir orientavimosi 

pastate galimybių; nenumatytas pastato erdvių 

transformavimas; neracionalus ir nefunkcionalus (kur tai 

reikalinga) teritorijos prie pastato panaudojimas; sprendiniai 

neracionalūs ir neefektyvūs, neužtikrina galimybės sukurti 

kokybišką mikroklimatą. 

K4. Projekto sprendiniai neužtikrina tvarumo principo 

laikymosi, siūlomi architektūriniai, techniniai ir 

technologiniai sprendimai nepasižymi galimybėmis užtikrinti 

pakankamai aukštą energinį efektyvumą, mažą energijos 

suvartojimą, ekologiškumą ir ilgaamžiškumą, komfortišką ir 

sveiką aplinką, jie nesuderinami arba silpnai atitinka 

ilgaamžiškumo ir taupios eksploatacijos reikalavimus.  
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2 Vidutiniškai 

(5-6 balai) 

K1. Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai neturi 

neigiamo poveikio Kauno Naujamiesčio struktūrai, jo 

kompozicijai, nors yra abejonių dėl vieno ar keleto elementų; 

teikiami projekto elementai formaliai pagrįsti (kur tai 

reikalinga) urbanistiniu, paveldosauginiu požiūriu, projektas 

iš dalies kontekstualus, tačiau yra neišspręstų klausimų; 

susisiekimo, privažiavimo, automobilių parkavimo, patogaus 

transporto ir pėsčiųjų judėjimo klausimai išspręsti tik iš 

dalies; 

K2. Konkurso konteksto, tikslo ir keliamų uždavinių 

suvokimas formaliai yra atskleistas; architektūrinė idėja turi 

originalumo, inovatyvumo ir šiuolaikiškumo elementų, 

siūlomi sprendiniai užtikrina pakankamai patrauklią ir 

estetišką išvaizdą, santykį su kontekstu, nors kai kurie 

eksterjero ir interjero visumos elementai neatitinka aukštos 

kokybės sampratos, nėra arba yra tik keletas šiuolaikinės 

architektūros tendencijas atspindinčių elementų, abejotina, ar 

projekto sprendiniai užtikrins galimybes objektui tapti 

traukos tašku; dalis sprendinių pasižymi taikomų priemonių 

darna ir kompoziciniu vientisumu; dauguma siūlomų viešųjų 

erdvių, aplinkos sprendinių skirti kurti teigiamą poveikį 

objekto gyvybingumui ir įvaizdžiui, bet keletas iš jų kelia 

abejonių; projekto įgyvendinimo realumas, vertinanat 

statybos ekonomiškumo atžvilgiu, galimas, tačiau keliantis 

abejonių. 

K3. Labai reikšmingų turinio spragų nėra, sprendiniai iš 

esmės pagrįsti (kur tai reikalinga), objekto funkcionalumo, 

patogaus eksploatavimo klausimai sprendžiami, tačiau kai 

kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių; 

skirtingoms veikloms skirtų patalpų, erdvių ir plotų 

planavimas išspręstas, tačiau nepilnai užtikrina vidaus erdvių 

racionalumą ir ekonomiškumą; sprendiniai kelia abejonių dėl 

intuityvaus judėjimo ir orientavimosi pastate galimybių; 

numatytas minimalus pastato erdvių transformavimas; 

teritorijos prie pastato panaudojimas racionalus, tačiau jo 

funkcionalumo (kur tai reikalinga) klausimas išspręstas ne 

pilnai; sprendiniai pakankamai racionalūs ir efektyvūs, kuria 

kokybišką mikroklimatą. 

K4. Projekto sprendiniuose yra tvarumo principo laikymosi 

požymių; siūlomi architektūriniai, konstrukciniai, techniniai 

ir technologiniai sprendimai, nors nepasižymi galimybėmis 

užtikrinti aukštą energinį efektyvumą, mažą energijos 

suvartojimą, tačiau yra pakankami; kai kurios naudojamos 

medžiagos / technologijos yra ekologiškos, ilgaamžiškos, 

sprendiniai užtikrina pakankamą komfortišką ir sveiką 

aplinką, sprendiniai atitinka ilgaamžiškumo ir taupios 

eksploatacijos reikalavimams, tačiau tokių yra tik keletas.  

3 Gerai 

(7-8 balai) 

K1. Architektūrinių ir/ar urbanistinių sprendinių poveikis 

Kauno Naujamiesčio struktūrai, jo kompozicijai teigiamas; 

teikiami projekto elementai pagrįsti (kur tai reikalinga) 

urbanistiniu, paveldosauginiu požiūriu, projektas  
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kontekstualus, tačiau yra neesminių trūkumų, klaidingų ar 

neapgalvotų detalių; susisiekimo, privažiavimo, automobilių 

parkavimo,  patogaus transporto ir pėsčiųjų judėjimo 

klausimai išspręsti pakankamai racionaliai; 

K2. Konkurso konteksto, tikslo ir keliamų uždavinių 

suvokimas atskleistas gerai; architektūrinė  idėja originali, 

išbaigta, iš dalies pagrįsta  inovatyviais ir šiuolaikiškais 

sprendiniais; projekto architektūriniai sprendiniai užtikrina 

patrauklią ir estetišką statinio išvaizdą, santykį su kontekstu, 

eksterjero ir interjero visumos vientisumą, aukštą kokybę, 

daugelis esminių sprendinių atitinka šiuolaikinės 

architektūros tendencijas; projekto sprendinių 

įgyvendinimas, vertinanat statybos ekonomiškumo atžvilgiu 

yra realus; projekto sprendiniai pasižymi keliais elementais, 

galinčiais užtikrinti galimybes objektui tapti traukos tašku, 

pasižymi taikomų meninių priemonių darna ir kompoziciniu 

vientisumu; siūlomi viešųjų erdvių, aplinkos sprendiniai 

užtikrina teigiamą poveikį objekto gyvybingumui ir 

įvaizdžiui, nors yra keletas neesminių klaidų ar neaiškumų. 

K3. Projekto turinys ir idėja aiškūs, sprendiniai pagrįsti (kur 

tai reikalinga), objektas funkcionalus, patogus eksploatuoti ir 

naudoti pagal paskirtį, nors yra neesminių klaidų; 

skirtingoms veikloms skirtų patalpų, erdvių ir plotų 

planavimas logiškas, racionalus, gerai užtikrina vidaus erdvių 

funkcionalumą ir ekonomiškumą, tačiau yra poreikis keliems 

neesminiams pakeitimams dėl intuityvaus judėjimo ir 

orientavimosi pastate galimybių; numatytas funkcionalus ir 

racionalus pastato erdvių transformavimas; teritorijos prie 

pastato panaudojimas racionalus ir funkcionalus (kur tai 

reikalinga); sprendiniai racionalūs ir efektyvūs, kuria 

kokybišką mikroklimatą.  

K4. Projekto sprendiniai atitinka tvarumo principus; siūlomi 

architektūriniai, konstrukciniai, techniniai ir technologiniai 

sprendimai pasižymi aukštu energiniu efektyvumu, mažos 

energijos suvartojimu, argumentuoti; svarbiausios 

naudojamos medžiagos / technologijos yra ekologiškos, 

ilgaamžiškos, sprendiniai užtikrina aukštą komfortiškumo 

lygį ir sveiką aplinką, daugelis esminių sprendinių atitinka 

ilgaamžiškumo ir taupios eksploatacijos reikalavimams; 

projekto įgyvendinimo realumas, vertinant deklaruoto 

biudžeto atžvilgiu, galimas.  

4 Labai gerai 

(9-10 balų) 

Pateiktas aiškus, profesionalus projektas, projekto idėja 

pateikta labai išsamiai, nuosekliai ir aiškiai. Pasiekti visi 

tikslai ir uždaviniai. Puikios išskirtinės žinios, meniniai 

gebėjimai. 

Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai visame darbe 

yra pristatyti ir apibūdinti išskirtinai gerai, atitinka visus 

keliamus reikalavimus ir visos projekto dalys yra aiškios ir 

išsamiai pagrįstos. 

K1. Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai papildo 

Kauno Naujamiesčio struktūrą ir užtikrina jo vientisumą ir 
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darnų funkcionavimą; teikiami projekto elementai 

paveldosauginiu urbanistiniu požiūriu yra išsamiai pagrįsti 

(kur tai reikalinga), projekto sprendiniai kontekstualūs; 

išskirtinai gerai, nestandartiškai, racionaliai ir funkcionaliai 

išspręsti susisiekimo, privažiavimo, automobilių parkavimo, 

patogaus transporto ir pėsčiųjų judėjimo klausimai. 

K2. Konkurso konteksto, tikslo ir keliamų uždavinių 

suvokimas atskleistas labai gerai; architektūrinė idėja 

pasižymi ypatingu originalumu, išbaigtumu, pagrįsta  

inovatyviais ir šiuolaikiškais sprendiniais; projekto 

architektūriniai sprendiniai demonstruoja išskirtinį 

patrauklumą ir estetiškumą, eksterjero ir interjero visumos 

vientisumą, labai aukštą kokybę, santykį su kontekstu; 

architektūriniai, techniniai ir technologiniai sprendiniai 

atspindi šiuolaikinės architektūros tendencijas, jų 

įgyvendinimas, vertinanat statybos ekonomiškumo atžvilgiu 

yra pagrįstas ir realus. Projekto sprendiniai neabejotinai 

užtikrins galimybes objektui tapti traukos tašku.  Projektas 

pasižymi išskirtine meninių priemonių darna ir kompoziciniu 

vientisumu, siūlomi viešųjų erdvių, aplinkos sprendiniai 

pasižymi aukšta kokybe ir užtikrins  teigiamą poveikį objekto 

gyvybingumui ir įvaizdžiui. 

K3. Projekto turinys ir idėja aiškūs, sprendiniai pagrįsti ir 

išbaigti (kur tai reikalinga), objektas funkcionalus, patogus 

eksploatuoti ir naudoti pagal paskirtį, labai gera, racionali 

patalpų logistika;  patalpų, erdvių ir plotų planavimas, vidaus 

erdvių išdėstymas užtikrina išskirtinį racionalumą ir 

ekonomiškumą; labai gerai sprendžiamas intuityvaus 

judėjimo ir orientavimosi pastate klausimas; numatytas 

pastato erdvių transformavimas išspręstas labai racionaliai, 

funkcionaliai ir patogiai; išskirtinai racionalus ir 

funkcionalus (kur tai reikalinga) teritorijos prie pastato 

panaudojimas; sprendiniai racionalūs ir efektyvūs, kuria 

kokybišką mikroklimatą.  

K4. Projekto sprendiniai subalansuoti, atitinka tvarumo 

principus; siūlomi architektūriniai, konstrukciniai, techniniai 

ir technologiniai sprendimai pasižymi labai aukštu energiniu 

efektyvumu, ypač mažu energijos suvartojimu, išsamiai 

argumentuoti; išskirtinis dėmesys skirtas naudojamų 

medžiagų / technologijų ekologiškumui, ilgaamžiškumui; 

sprendiniai užtikrina labai aukštą komfortiškumo lygį ir 

sveiką aplinką, sprendiniai užtikrina ilgaamžiškumą ir taupią, 

efektyvią eksploataciją. 

 

75.8. Galutinis rezultatas (atitinkamam Projektui skiriama balų suma T) nustatomas pagal formulę: 

 

T= K1 + K2 + K3 + K4 + K5 

  

76. Vertinimo komisija įvertina visus Projektus, kurie atitinka pirkimo dokumentuose išdėstytus 

reikalavimus (yra neatmesti pagal 70 p.) ir sudaro preliminarią Projektų eilę Vertinimo komisijos 

suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių Projektų vertinimo balas yra vienodas, nustatant 

preliminarią Projektų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio Projektas pateiktas anksčiausiai. 
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Esant reikalui, tame pačiame protokole įrašomos Projektams pateiktos Vertinimo komisijos pastabos, 

reikalaujančios papildomų dalyvių paaiškinimų. Preliminari eilė nesudaroma, jei pateikiamas tik 

vienas Projektas. 

77. Komisija turi teisę susipažinti su elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) pateiktais devizų šifrais 

(dalyvius identifikuojančia informacija) tik Vertinimo komisijai sudariusi preliminarią Projektų eilę. 

Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) pateiktais devizų šifrais turi įvykti kitame 

Nuolatinės komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti ir Vertinimo komisijos nariai. Pradinis 

susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais užkoduotais Projektų devizų šifrais 

prilyginamas vokų su Projektų devizų šifrais atplėšimui. 

78. Nuolatinė komisija apie posėdį, kuriame bus susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis (CVP 

IS) gautais Projektų devizų šifrais, praneša ne vėliau kaip prieš 2 dienas visiems tiekėjams CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis. Pranešime nurodoma susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis 

gautais Projektų devizų šifrais vieta, diena, valanda ir minutė.  

79. Nuolatinės komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su pateiktais Projektų devizų šifrais, 

tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, 

kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.  

80. Vokų su Projektų devizų šifrais atplėšimo procedūrą Nuolatinė komisija įformina atskiru 

protokolu. Nuolatinė komisija po susipažinimo su Projektų devizų šifrais CVP IS priemonėmis 

praneša tiekėjams apie Vertinimo komisijos sudarytą preliminarią Projektų eilę ir Projektų devizų 

šifrus. 

81. Jeigu tiekėjas pateikė netikslią, neišsamią Pirkimo sąlygose nurodytą kartu su Projekto devizo 

šifru teikiamą jungtinės veiklos sutartį, teikėjo įgaliojimą pasirašyti Projekto devizo šifrą, pasitelkto 

ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, laisvos formos deklaraciją ar kitą dokumentą, 

patvirtinantį sutikimą dalyvauti šiame konkurse ir/ar teikti jam pavestas paslaugas ar jų nepateikė, 

Nuolatinė komisija privalo CVPIS priemonėmis prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti 

šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą.  

82. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, tiekėjo kvalifikacijos atitikties tikrinimas. Šį 

tikrinimą atlieka Nuolatinė komisija. 

82.1. Nuolatinė komisija po vokų su devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo tikrina, ar su 

Projektu (antrame voke) yra pateiktas EBVPD ir, ar jis užpildytas pagal pirkimo dokumentuose 

pateiktą formą. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams įrodančius 

dokumentus, jie šiame procedūrų etape nevertinami. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali būti 

vertinami tik po to, kai įvertintas gautas Projektas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas 

laimėjusiu. 

82.2. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD (arba nėra pateikęs subjekto, kurio pajėgumais remiasi, 

arba jungtinės veiklos partnerio EBVPD), Nuolatinė komisija CVPIS priemonėmis kreipiasi į tiekėją 

ir prašo šiuos dokumentus pateikti per protingą terminą. 

Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, egzistuoja pašalinimo 

pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), Nuolatinė komisija tokį 

tiekėją informuoja apie jo Projekto atmetimą ir toliau tiekėjo Projekto nevertina.  

82.3. Nuolatinė komisija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, Viešųjų pirkimų 

įstatymo 50 straipsnio 4 dalyje nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą 

dėl kiekvieno Projektą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas CVPIS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus 

sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka 

perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

82.4. Nuolatinė komisija aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, ir 

kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų CVPIS priemonėmis reikalauja tik iš to tiekėjo, kurio 

Projektas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu I vietą.  

82.5. Tiekėjui CVPIS priemonėmis nepateikus šių dokumentų per komisijos nustatytą terminą, jo 

Projektas atmetamas ir Nuolatinė komisija kreipiasi į kitą tiekėją, kuris gali būti pripažintas laimėtoju, 

ir įvertina jo duomenis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos. Jei egzistuoja tiekėjo 



 
31 

   

pašalinimo pagrindai, apsivalymą pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su 

teikiamais dokumentais pagal EBVPD. 

82.6. Jeigu Nuolatinė komisija nustato, kad tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimo ir 

kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVPIS priemonėmis prašyti tiekėjo 

juos papildyti arba paaiškinti per Nuolatinė komisijos nurodytą terminą. Jeigu Nuolatinės komisijos 

prašymu tiekėjas CVPIS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų, komisija 

atmeta tokį Projektą. 

82.7. Nuolatinė komisija bet kuriuo pirkimo procedūros metu po vokų su šifrais atplėšimo gali 

paprašyti CVPIS priemonėmis dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo 

pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą 

pirkimo procedūros atlikimą. 

82.8. Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, todėl 

tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

82.9. Tiekėjas, neatitinkantis tam tikrų jam keliamų reikalavimų, gali būti nepašalintas iš pirkimo 

procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse nustatytais atvejais. 

82.10. Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, kuriuos tiekėjas teikia iš 21 punkte 

nurodytų institucijų (VĮ Registrų centras ir t.t.), gali būti išduoti ir po vokų su šifrais atplėšimo datos, 

tačiau turės būti pateikti iki Nuolatinės komisijos nurodytos dienos.  

83. Prireikus dalyviai gali būti kviečiami atsakyti į pastabas, kurias Vertinimo komisija yra pateikusi 

protokole arba Vertinimo komisijai iškilus klausimams dėl Projektų turinio ir vertinimo komisijai 

paprašius. Tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami Projekto. Paaiškinimai 

teikiami CVPIS priemonėmis.  

84. Nuolatinė komisija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas CVPIS priemonėmis praneša 

kiekvienam dalyviui apie Projektų eilę, projekto konkurso laimėtoją, nurodo ar bus sudaroma sutartis 

ir atidėjimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo pranešimo apie projekto konkurso 

rezultatus išsiuntimo CVPIS priemonėmis dalyviams dienos, o kurio Projektas neįrašyti į šią eilę, – 

ir Projekto atmetimo priežastis. Komisija taip pat kiekvienam dalyviui pateikia jo Projekto vertinimo 

recenziją. 

85. Be Pirkimo sąlygų 70 punkte nurodytų atvejų, Nuolatinė komisija atmeta Projektą, jeigu: 

85.1.  yra pirkimo dokumentų EBVPD ir 21 punkte nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai ir (ar) 

tiekėjas neatitiko kvalifikacijai keliamų reikalavimų ir / ar Nuolatinės komisijos prašymu dalyvis 

nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių kvalifikacijos duomenų ir informacijos apie 

pašalinimo pagrindų nebuvimą, teikiant devizo šifro formą (3 priedas),  neišviešino pasitelktų ūkio 

subjektų ir/ar kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais remiasi; 

85.2. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią 

Nuolatinė komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

85.3. dalyvis per Komisijos nurodytą terminą nepatikslina, nepapildo ir nepaaiškina Projekto, kaip 

nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 ir 55 straipsnio 9 dalyse; 

85.4. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo sąlygose nuodytus kartu su Projektu teikiamus 

dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti projektą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė 

ir perkančiosios organizacijos prašymu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą jų 

nepatikslino ar nepateikė (jei nebuvo pateikti). 

86. Projekto konkurso laimėtoju bus išrinktas Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantis, I 

vietą užėmęs (surinkęs daugiausiai balų), Projektas.  

87. Su projekto konkurso I-os vietos laimėtoju bus sudaroma projektavimo sutartis 

(pridedamas 16 priedas).  

88. Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginėmis premijomis.  

Dalyviams apdovanoti iš viso skiriama 18 000 eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka:  

I-os vietos laimėtojui skiriama 9 000 Eur, II-os – 6 000 Eur, III-ios – 3 000 Eur premijos.  

89. Projekto konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas šio projekto konkurso dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkantis Projektas. 
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90. Ginčai dėl konkurso reikalavimų pažeidimų nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje 

nustatyta tvarka. 

91. Piniginės premijos išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo Konkurso pabaigos. 

92. Konkurso rezultatai paskelbiami CVP IS. 

93. Tuo atveju, kai Projektą, pripažintą laimėjusiu I vietą, pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu 

veikianti tiekėjų grupė, premija išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos 

sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti konkurse visų partnerių (dalyvių) vardu. 

                                                       

VIII. SUTARTIES SUDARYMAS 

 
94. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos nurodytos 

sutarties projekte (pirkimo sąlygų 16 priedas). 

95. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlys tam dalyviui, kurio Projektas bus 

pripažintas laimėjusiu I vietą. Dalyvis bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties ir jam nurodomas 

laikas iki kada jis turi sudaryti sutartį. 

96. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio dalyvio pasiūlyta paslaugų kaina, 

Projektą sudarantys sprendiniai ir konkurso dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. 

97. Komisija gali ir neskirti pirmosios vietos, jeigu mano, kad pateikti Projektai atitinka formalius 

reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nurodytus tikslus, perkančiajai 

organizacijai yra nepriimtini. 

98. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisako ją sudaryti arba atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė 

sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija gali siūlyti, tačiau esant 97 punkte 

nurodytoms aplinkybėms, neprivalo, sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio Projektas pagal nustatytą 

Projektų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

IX. KITOS NUOSTATOS 

 

99. Perkančioji organizacija pasilieka teisę interneto svetainėse ar kitomis viešinimo priemonėmis 

pasinaudoti visa konkurso metu pateikta pristatymo medžiaga. Naudojant medžiagą konkurso dalyvis 

bus tinkamai paminėtas. 

100. Pateikdami Projektus, dalyviai suteikia neatšaukiamą, neišimtinį leidimą be papildomo 

atlyginimo autoriui bet kokiu tikslu skelbti ir naudoti konkursui pateiktą Projektą ar jo dalį. Siekiant 

išvengti abejonių, leidimas galioja ir tiekėjui pasitraukus iš konkurso. 

101. 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. 

102. Nelaimėjusių Projektų dalyviai turi teisę savo lėšomis atsiimti konkursui fizine forma pateiktą 

medžiagą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo konkurso procedūrų pabaigos. Jei konkursinis 

darbas nebus atsiimtas per nurodytą terminą, šis tampa perkančiosios organizacijos nuosavybe ir 

perkančioji organizacija turės teisę juos sunaikinti. 

 

X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS 

 

103. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir 

privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti 

principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

104. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų 

nutraukimo.  
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XI. PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

1 priedas. EBVPD, 2 failai; 

2 priedas. Kainos pasiūlymo forma, 1 lap.; 

3 priedas. Tiekėjo devizo šifro forma, 3 lap.; 

4 priedas. Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas, 1 lap.; 

5 priedas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų, 1 lap.; 

6 priedas. Techninė užduotis su priedais, 31 lap.; 

7 priedas. Tarptautinė turgaviečių patirtis, 8 lap.; 

8 priedas. Istorinė apžvalga, 41 lap.; 

9 priedas. Paveldosaugos dokumentai reglamentuojantys Kauno Naujamiesčio 194 kvartalo 

tvarkybą, 9 lap.; 

10 priedas. Žemės sklypo ribų planas, 2 lap.; 

11 priedas. Žemės sklypo ir statinių registracijos pažymėjimas, 5 lap.; 

12 priedas. Skaitmeninio žemėlapio ištrauka, dwg formatu;  

13 priedas. Erdvinis kvartalo gretimo užstatymo modelis, dwg formatu; 

14 priedas. Esamos padėties nuotraukos, 4 vnt, jpg formatu, privalomiems fotomontažams. 

15 priedas. M.K.Čiurlionio gatvės išklotinė, privalomam montažui. 

16 priedas. Sutarties projektas, 26 lap. 


