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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: 

1. Klausimas. „Panevėžio miesto savivaldybės administracija skelbia daugiafunkcinio sporto 

ir sveikatinimo komplekso "Aukštaitija" rekonstravimo A. Jakšto g. techninio projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo viešąjį konkursą. Konkurso sąlygų III dalies 18 p. 

"Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai" nurodoma, kad tiekėjas turi turėti statinio projekto vadovą ir 

statinio architektūros dalies vadovą, kurie per pastaruosius 3 metus yra įvykdę sporto paskirties 

techninį projektą. 

Laimėjimo atveju (o pagal valią ir pasiūlymo rengimo metu) tiekėjas turi pasitelkti atestuotą 

statinio projekto technologinės dalies vadovą, kuris bus atsakingas už specifinių sporto paskirties 

pastato niuansų įgyvendinimą. 

Tiek ypatingo statinio projekto vadovas, tiek ypatingo statinio architektūrinės dalies vadovas 

su atestatu įgyja vienodas atsakomybes, o kartu ir įrodo kompetencijas, visiems ypatingiems 

pastatams, nepriklausomai nuo paskirties. 

Manytina, kad šis sąlygų reikalavimas yra perteklinis ir mažina iš dalies konkurenciją. 

Prašome Jūsų patikslinti sąlygas ir reikalauti patirties ypatingų statinių projektavime, 

nepriklausomai nuo statinio paskirties bei paaiškinti, kad tokie tiekėjai nebus pašalinti.“ 

Atsakymas. VPĮ 47 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo 

išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi 

teisę pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų 

atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir 

pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, 

kurie apima profesinį pajėgumą. 

Specialios teisės būti ypatingo statinio projekto vadovu, tiek ypatingo statinio architektūrinės 

dalies vadovu (toliau – Vadovas), kuri suteikiama įstatymo nustatyta tvarka patikrinant specialisto/ų 

kompetencijas bei turimą patirtį, turėjimas yra svarbus kvalifikacinis reikalavimas ir visiškai 

pakankamas tiekėjo specialistų galimybėms tinkamai įvykdyti sutartį patikrinti. 
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Reikalavimas turėti Vadovo pareigas ypatingos kategorijos negyvenamos paskirties 

pastatuose, yra pagrįstas ir proporcingas pirkimo objektui, kuris taip pat priskiriamas prie ypatingos 

kategorijos negyvenamosios paskirties pastatų. 

Norint, kad sporto paskirties pastatai (baseinai) būtų tinkamai įrengti, yra būtina, kad Vadovai, 

atsakingi už šią sritį, turėtų patirtį juos projektuojant. Tik Vadovai, jau turintys tokių projektavimo 

paslaugų patirtį, realiai susidūrę su tokių projektavimo paslaugų specifika, gali užtikrinti, kad kilę 

klausimai bus sprendžiami greičiau, efektyviau, statybos darbai bus atliekami kokybiškiau nei tuo 

atveju, jei tokių paslaugų projektavimui vadovautų specialistas net neturintis minimalios patirties 

sporto paskirties pastatų projektavime. Taigi, Konkurso sąlygų 3.18. p. Eil. Nr. 3 ir 4 nustatyti 

reikalavimai atitinka Pirkimo objektą, darbų specifiką ir neriboja konkurencijos daugiau nei reikia 

užtikrinti tinkamą projektavimo atlikimą. 

2. Klausimas. „Atsižvelgiant į konkurso užduoties sudėtingumą, prašome pratęsti darbų 

pateikimo terminą iki lapkričio 10 d.“ 

Atsakymas. Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija 2019 m. spalio 11 d. posėdžio 

protokolu Nr. 275 nutarė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į 2019 m. lapkričio 13 d. 16.00 val. 

Apie priimtą sprendimą 2019-10-14 raštu Nr. IS- 6970  (26.1) CVP IS priemonėmis informuoti visi 

tiekėjai. 

Papildoma informacija paskelbta CVP IS sistemoje. 
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