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Nr. IS- 6925 (26.1)

DĖL „PANEVĖŽIO DAUGIAFUNKCINIO SPORTO IR SVEIKATINIMO CENTRO
„AUKŠTAITIJA“ REKONSTRAVIMAS A. JAKŠTO G.“ TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO,
VYKDOMO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ
PATIKSLINIMO
„Komisija, atsakydama į konkurso dalyvių prašymus paaiškinti „Panevėžio daugiafunkcinio
sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g.“ techninio projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo, vykdomo atviro projekto konkurso būdu, sąlygas,
paaiškina:
Eil.
Klausimas
Atsakymas
Nr.
1.
Konkurso pirkimo sąlygose yra Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų,
nurodyti
minimalūs
tiekėjo nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
kvalifikacijos reikalavimai:
neišduodami arba toje šalyje išduodami
1.
Per pastaruosius 3 metus arba dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
per laiką nuo tiekėjo įregistravimo pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą tiekėjo deklaracija.
mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti Užsienio
valstybių
tiekėjų
kvalifikacijos
įvykdęs
bent
1
(vieną) reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami
ypatingo negyvenamosios paskirties vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
statinio, ne mažesnio nei 5000 m2 , 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl
techninio projekto parengimo (nauja dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma
statyba arba rekonstrukcija) ir (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m.
projekto
vykdymo
priežiūros spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio
paslaugų sutartį. Parengtas techninis valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo
projektas turi turėti statybą leidžiantį panaikinimo).
dokumentą. Projekto parengimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos
turi būti suteiktos tame pačiame
objekte.
2.
Bent 1 (vieną) projekto
vadovą, turintį teisę eiti ypatingojo
statinio projekto vadovo pareigas
(statinių grupė – negyvenamieji
pastatai), kurio atitinkama darbo

2.

patirtis ne mažesnė kaip 3 metai ir kuris
per pastaruosius 3 metus yra įvykdęs
projekto vadovo funkcijas rengiant
sporto paskirties pastato techninį
projektą, kuriam buvo gautas statybą
leidžiantis dokumentas.
3.
Bent 1 (vieną) architektūrinės
dalies vadovą, turintį teisę eiti
ypatingojo statinio projekto vadovo
pareigas
(statinių
grupė
–
negyvenamieji
pastatai),
kurio
atitinkama darbo patirtis ne mažesnė
kaip 3 metai ir kuris per pastaruosius 3
metus yra įvykdęs projekto vadovo
funkcijas rengiant sporto paskirties
pastato techninį projektą, kuriam buvo
gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Kokius dokumentus įrodančius atitiktį
kvalifikacijai turi pateikti tiekėjas jei jis
vykdo veiklą kitoje ES šalyje?
Konkurso pirkimo sąlygose yra
aprašyta,
kad
fiziniame
voke
pateikiami dokumentai, kurių negalima
pateikti elektroninėmis priemonėmis,
t.y. 4 spausdinti planšetai. Tačiau
konkurso
užduotyje
aprašoma
pasiūlymų pateikimo apimtis:
Pateikiamas 1 (vienas) bendras vokas,
ant kurio turi būti nurodytas šifras ir
pirkimo pavadinimas, jame turi būti
įdėti 2 vokai:
1-ajame voke pateikiami fiziniai 4
(keturi) A1 formato planšetai ir
spausdintas aiškinamasis raštas su
preliminaria objekto sąmata bei
skaitmeninė
laikmena,
kurioje
pateikiami planšetai, aiškinamasis
raštas, trumpas projekto aprašymas.
2-ajame voke – pasiūlymas ir
kvalifikaciją bei atitiktį pirkimo
sąlygoms patvirtinantys dokumentai.
Kiek fizinių vokų reikia pateikti? Vieną
voką su planšetais, ar du vokus sudėtus
vieną į kitą su visais pasiūlymo ir
kvalifikacijos atitikties dokumentais
bei skaitmenine laikmena?

Detalus konkurso darbų pateikimo aprašas
pateiktas projekto konkurso sąlygų IV skyriuje
„Projektų pasiūlymų rengimas, pateikimas,
keitimas“ (konkurso salygos.doc)
Pabrėžiame: konkurso sąlygų
4.11. Visas Projekto pasiūlymas išskyrus tą dalį,
kurios neįmanoma pateikti elektroninėmis
priemonėmis (fiziniai planšetai), turi būti
pateikiamas elektroninėmis priemonėmis,
naudojant
CVP
IS,
adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
, šiose
konkurso sąlygose numatyta tvarka, nepažeidžiant
anonimiškumo. Elektroninėmis priemonėmis
(CVP IS) projekto dokumentų visuma pateikiama
2 vokuose.
Sąvoka „Skaitmeninė laikmena“ turi būti
suprantama kaip elektroninės priemonės (CVP
IS)
Atsiprašome už paliktą redagavimo
papildomai įkeliame:
Priedas Nr. 4 Salygu santrauka_REV
Priedas Nr. 6 Konkurso užduotis_REV

klaidą,

Išbraukta klaidinanti informacija, palikta nuoroda į
konkurso sąlygų vietą kur detaliai aprašyti
pasiūlymų pateikimo reikalavimai.

3.

4.

Ar yra galimybė iškelti esamose
patalpose Nr. 5;6;7;8 šilumos ir
elektros apskaitos mazgus? Ar jiems
reikia numatyti perkėlimo vietą?
Gal galite pateikti esamo komplekso
fasadus ir pjūvius?

5.

Ar nebuvo padarytas rugsėjo 30-os d.
susitikimo įrašas, kai buvo aptariamos
sąlygos?

6.

Ar galite pateikti vidaus fotografijas?

7.

4 priedo 31 psl. yra schema kur
pažymėti
baseino
užstatymo ir
leidžiamo sklypo užstatymo tinkleliai.
Ar baseino užstatymas yra galimas už
baseino užstatymo ribos?
4 priedo 40 psl. yra pažymėto
renovuojama fasado linija. Ar priekinis
esamo pastato išnešimas gali būti
naikinamas ar papildomai prie jo
pristatomi papildomi tūriai?

8.

9.

10.

11.

Šilumos ir elektros apskaitos mazgai bus
perkeliami į kitą vietą. Jų vieta bus tikslinama
techninio projekto metu.
Visi turimi inventoriniai (aukštų planai) esamo
pastato brėžiniai yra pateikti konkurso sąlygų
užduoties prieduose aplanke 4_SPORTO
RUMAI AUKSTAITIJA AUKSTU PLANAI.
Informacinio susitikimo vykusio Rugsėjo 30 d.
vaizdo įrašas gali būti rastas Facebook
paskyroje. Vaizdo įrašo nuoroda:
https://www.facebook.com/paneveziobaseinas/vid
eos/921130541616914/
Pridedame esamo pastato vidaus fotografijas
dokumente VIDAUS PATALPU FOTO.rar
Negalimas, konkurso dalyviai turi vadovautis
nurodytomis ribomis.

Rengiant konkurso sąlygas užsakovo vizija
buvo esamo komplekso fasado regeneravimas
vadovaujantis seno ir naujo dermės principu,
tačiau tai dalyvių neapriboja siūlyti kitą,
argumentuotą sprendimą, kuris neprieštarauja
galiojančiam detaliajam planui.
Ar gali būti siūlomas viso komplekso Šio konkurso objektas yra esamo pastato
fasado sutvarkymas ar jis apribotas tik rekonstrukcija praplečiant jo funkcijas
pažymėta linija?
priestate, jungiant jį su rekonstrukcijos
schemoje pažymėta pastato dalimi bei
komplekso prieigų sprendiniai.
Konkurso dalyviai gali siūlyti komplekso fasado
tvarkymą, tačiau vertinami bus tik su konkurso
objektu susiję sprendiniai.
4 priedo 31 psl. yra pažymėtas baseino Nurodyta užstatymo riba sutampa su statybos
užstatymo tinkliukas, kuris šiaurės riba nurodyta Detaliajame plane ("ŽEMĖS
vakarų pusėje yra atitrauktas nuo SKLYPO (A. JAKŠTO G. 1) DETALUSIS
sklypo ribos per 4,6m. Ar pastatas gali PLANAS"). Tačiau nusprendus pastatą
būti projektuojamas arčiau negu 4,6m. projektuoti arčiau nei 4.6m ir pagrindus to
teisėtumą, Detalųjį planą bus galima koreguoti
techninio projekto metu.
Ar gali būti perneštas įėjimas į ledo Po rekonstrukcijos planuojama perkelti įėjimą
areną?
į ledo areną iš pietinės (esamas įėjimas) į rytinę
pastato pusę.
Papildoma informacija paskelbta CVP IS sistemoje.“
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