PATVIRTINTA
Lietuvos banko Projekto konkurso vertinimo
komisijos 2019-02-04 protokolu Nr. 1

PIRKIMO VYKDOMO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
LIETUVOS BANKO PASTATŲ ŽIRMŪNŲ G. 151, VILNIUJE REKONSTRAVIMO
TARPTAUTINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO
SĄLYGOS
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BENDROSIOS NUOSTATOS
PROJEKTO KONKURSO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ/AUTORIŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PROJEKTO KONKURSE
TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMAS IR KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMAI
PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PASKELBIMAS,
PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI, SUSITIKIMAS SU TEIKĖJAIS
PROJEKTO PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
PROJEKTO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTAIS,
PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA, PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
PROJEKTO PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS
PROJEKTŲ VIEŠAS EKSPONAVIMAS IR APTARIMAS
SUSIPAŽINIMO SU INFORMACIJA APIE DALYVIUS PROCEDŪROS
DALYVIO, JO PATEIKTO PROJEKTO PASIŪLYMO NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS
IR PROJEKTO PASIŪLYMO PAŠALINIMO PAGRINDAI
PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, PREMIJŲ IŠMOKĖJIMAS
(APDOVANOJIMAI)
PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.
NESKELBIAMOS DERYBOS.
KITOS NUOSTATOS.

PRIEDAI:
1.
Projekto pasiūlymo forma.
2.
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).
3.
Techninė dokumentacija:
4.1. Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinio atviro projekto
konkurso techninė specifikacija;
4.2. Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinio atviro projekto
konkurso galimybių studija;
4.3. Sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,
2017-12-20;
4.4. Pastatų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas,
2018-02-28;
4.5. Sklypo topografinis planas, 2016-08-26;
4.6. Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano pagrindinis brėžinys, 200106-07;
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4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Rekomenduojama Teritorijos funkcinio zonavimo ir gatvių tinklo schema, 2005-11-29;
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla, 1984-04-01;
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla, 2003-05-23;
Esamų pastatų fotogrametriniai apmatavimai;
Panoraminės nuotraukos (fotopanoramos);
Esamų pastatų fotofiksacijos;
BREEAM pirminio vertinimo ataskaita (renovacija), 2018-10-15;
BREEAM pirminio vertinimo ataskaita (nauja statyba), 2018-06-01;
Architekto Jurijaus Konino sutikimas, 1996-03-21;
Architekto Arūno Eduardo Paslaičio preliminarus sutikimas, 2018-09-19;
Griaunamų pastatų schema.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos bankas (Gedimino pr. 6, LT -01103, Vilnius, tel. 268 0029, el. p. info@lb.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188607684) (toliau vadinama perkančioji organizacija) vykdo Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje
rekonstravimo tarptautinį atvirą projekto konkursą (toliau - projekto konkursas).
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(toliau vadinama - Viešųjų pirkimų įstatymas), Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1671 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau vadinama - Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais bei šiomis projekto konkurso sąlygomis (toliau - konkurso sąlygos).
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
2. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami
CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama - PVM)
mokėtoja.
1.6. Visos projekto konkurso sąlygos nustatytos projekto konkurso dokumentuose, kuriuos
sudaro:
1.6.1. skelbimas apie pirkimą;
1.6.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);
1.6.3. konkurso sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus
(jeigu bus);
1.6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.7. Bet kokia informacija, projekto konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie
pirkimo). Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.
1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo
objektu – Jonas Būgas , tel. +370 5 2680 755 , el. p. jbugas@lb.lt, dėl klausimų, susijusių su
projekto procedūromis: Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. ekazakeviciene@lb.lt .
1.9. Pagrindinės sąvokos naudojamos projekto konkurso sąlygose:
1.9.1. Atviras projekto konkursas - tai pirkimo procedūra, kurioje dalyvauti ir pateikti
projektus gali visi suinteresuoti asmenys, atitinkantys projekto konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus;
1.9.2. Tiekėjas - bet kuris suinteresuotas dalyvauti projekto konkurse ūkio subjektas -
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fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė - galintis
(galinti) parengti ir pateikti projekto pasiūlymą;
1.9.3.
Projektas - tai tiekėjo parengtas Rekonstruojamų pastatų komplekso Žirmūnų g. 151,
Vilniuje, architektūrinis projektas pagal techninėje dokumentacijoje perkančiosios organizacijos
nustatytus reikalavimus;
1.9.4. Projekto pasiūlymas - pagal šias projekto konkurso sąlygas parengtas ir pateiktas
pasiūlymas (kartu su visais nurodytais dokumentais);
1.9.5. Dalyvis - Projekto pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
1.9.6. Recenzentas – perkančiosios organizacijos ir Projekto vertinimo komisijos bendru
sutarimu paskirtas specialistas, galintis įvertinti profesinius ir kitus specifinius konkursui pateiktų
projektų sprendinius, išanalizuoti pateiktus projektus ir parašyti jų recenzijas.
1.9.7.
Devizas - konkurso dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos
apibūdinimas), kuris rašomas ant visų „Pirmas vokas“ dokumentų CVP IS sistemoje. Devizas
neleidžia perkančiajai organizacijai identifikuoti dalyvio, jo pavadinimo, kontaktinės informacijos.
Devizas privalo būti nurodomas ant kiekvieno CVP IS priemonėmis pirmame voke pateikiamo
projekto dokumentų lapo ir ant fizinėmis priemonėmis pateikiamų planšetų bei maketo. Dalyvis
privalo visur rašyti tą patį devizą.
1.9.8. Devizo šifras - konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei
fakso numeriai, el. pašto adresas, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai. Devizo šifras CVP IS priemonėmis pateikiamas 2 voke užpildžius konkurso sąlygų 2
priedą.
1.9.9. 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 Viešųjų pirkimų įstatymo
49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46, 47, 48 straipsnius
nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
1.9.10. Projekto konkurso laimėtojai - projekto konkurso laimėtojais laikomi trys (arba
mažiau) dalyviai, surinkę daugiausiai vertinimo balų, atitinkantys konkurso sąlygų dokumentuose
nustatytus reikalavimus ir pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikacijos reikalavimus. Dalyvio
pateikto projekto įvertinimo balų suma turi viršyti projekto konkurso sąlygų 8.11. punkte nustatytą
minimalią vertinimo ribą. Tuo atveju, kai kelių dalyvių Projekto pasiūlymai surenka vienodą
balų skaičių, vertinimo komisija dar kartą vertina vienodą balų skaičių surinkusius Projektus
dėl jų pirmumo pasiūlymų eilėje. Jei pakartotinai vertinti Projektai vėl surenka vienodą balų
skaičių, dėl jų pirmumo sudarant pasiūlymų eilę sprendžia komisijos pirmininkas.
1.9.11. Projekto konkurso koordinatorius - Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo,
kuris konsultuoja Perkančiąją organizaciją rengiant Projekto konkurso sąlygas ir atsako už Projekto
konkurso organizavimo kokybę, Projekto konkurso sąlygų ir tvarkaraščio laikymąsi, Projekto
konkurso dalyvių anonimiškumo užtikrinimą, Projekto konkurso darbų išsaugojimą, konfliktinių
situacijų prevenciją ir sprendimą, tinkamą kitų jam numatytų pareigų vykdymą. Šio Projekto
konkurso koordinatorius (toliau – Koordinatorius) – atestuotas architektas (kvalifikacijos atestato
Nr. A 1021) Andrius Bakšys, el. p. andrius.baksys@gmail.com, tel. +370 68641650 .
2. PROJEKTO KONKURSO OBJEKTAS
2.1. Projekto konkurso objektas – Lietuvos banko rekonstruojamų pastatų komplekso
Žirmūnų g. 151, Vilniuje, architektūrinio projekto (toliau – Projektas) sukūrimas.
2.2. Projekto konkurso tikslas - išrinkti geriausią Projektą rekonstruojamų pastatų
komplekso Žirmūnų g. 151, Vilniuje, statybai.
2.3. Projektinių pasiūlymų ir Techninio projekto sutarties sudarymas aprašytas šių
konkurso sąlygų 15 skyriuje.
2.4. Projektas turi būti sukurtas vadovaujantis šių konkurso sąlygų 3 priedo techninėje
dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.
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2.5. Projekto konkurso objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai turi siūlyti Projektą, apimantį
visus techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.
2.6. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima.
2.7. Bet kuriuo metu iki projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi
teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas projekto konkurso 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. Šiuo atveju
perkančioji organizacija neatlygina dalyvių nuostolių, susijusių su Projekto pasiūlymų rengimu,
pateikimu ir pan.
3. TIEKĖJŲ/AUTORIŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PROJEKTO KONKURSE
3.1.
Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų/autorių grupė, ji pateikia jungtinės
veiklos/bendraautorystės sutartį arba tinkamai patvirtintą (dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu) jos
kopiją ir visus tiekėjų/autorių grupės narius, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede (pateikiamame 2
pakuotėje). Jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties
šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą, sutartyje turi būti numatyta,
kuris asmuo atstovauja tiekėjų/autorių grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti
Projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su Projekto įvertinimu susijusią informaciją).
3.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų/autorių grupės pateiktą Projektą
pripažinus geriausiu, ši grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMAS IR KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMAI
4.1. Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, kaip tai numato konkurso
sąlygos, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio
konkurso sąlygas, tikrina - ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų, nustato - ar tiekėjai atitinka
kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, negali turėti tiekėjo
pašalinimo pagrindų, nurodytų konkurso sąlygų 4 dalies 1 lentelėje, turi atitikti 2 lentelėje
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti užpildytą konkurso sąlygų 2 priede pateiktą
Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD. Tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus
reikalaujama tik iš to (-ų) tiekėjo (-ų), kurio (-ių) projekto pasiūlymas (-ai) pagal vertinimo
rezultatus galės būti pripažintas (-i) laimėjusiu (po Projektų pasiūlymų eilės nustatymo).
Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti
iš institucijų, nurodantys duomenis po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi
priimtinais. Dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos bus priimtini po projektų pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki projektų pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
4.2. Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, bet kuriuo metu gali
paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą
ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą konkurso
procedūros atlikimą.
1 lentelė. Tiekėjo pašalinimo pagrindai
Eil.
Pašalinimo pagrindų nebuvimą
Tiekėjų pašalinimo pagrindai
Nr.
įrodantys dokumentai
1.
Dėl tiekėjo (fizinio asmens), tiekėjo (juridinio Su pasiūlymu pateikiami atsakymai
asmens), kitos organizacijos ar jos padalinio, pildant EBVPD.
vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario Tiekėjai, kurie pagal vertinimo
ar kito asmens, turinčio teisę atstovauti tiekėjui ar rezultatus galės būti pripažinti
jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, laimėjusiais,
Perkančiajai
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2.

sudaryti sandorį, ar buhalterio ar kito asmens,
turinčio 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:
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 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.
Tiekėjas turi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių
su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies,
kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra
perkančioji organizacija, reikalavimus.
Ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti
mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas
ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje
nurodytus įsipareigojimus;
2) Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR;
3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą
informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti
mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,
sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito
panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl
jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas
šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo

organizacijai pareikalavus, turės
pateikti:
išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie
yra, ar Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos išduotą pažymą ar
valstybės įmonės (toliau – VĮ)
Registrų centro išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, ar
jiems
tolygų
šalies,
kurioje
registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos
teismo ar viešojo administravimo
institucijos
išduotą
dokumentą,
liudijantį,
kad
nėra
nurodytų
pažeidimų. Nurodyti dokumentai turi
būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų
iki projektų pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos ir gali būti išduoti
po projektų pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma, jei teikiami el.
parašu pasirašyti dokumentai, tuomet
pateikiami failai .adoc formatu.

Su pasiūlymu pateikiami atsakymai
pildant EBVPD.
Tiekėjai, kurie pagal vertinimo
rezultatus galės būti pripažinti
laimėjusiais,
Perkančiajai
organizacijai pareikalavus, turės
pateikti:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
mokesčių mokėjimu (neįskaitant
socialinio draudimo įmokų), Lietuvos
Respublikoje registruotas fizinis ar
juridinis asmuo pateikia Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
išduotą
dokumentą arba VĮ Registrų centro
išduotą dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis. Kitos valstybės
tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis
asmuo, pateikia atitinkamos užsienio
šalies institucijos išduotą dokumentą.
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procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis
įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

3.

Tiekėjas
yra
nemokus,
jam
iškelta
restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar
pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą
valdo teismas ar bankroto administratorius, kai
jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti
ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų
pasiūlymų
pateikimo
termino
pabaigos ir gali būti išduoti po
projektų pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
socialinio draudimo įmokų mokėjimu,
Lietuvos Respublikoje registruoto
juridinio asmens duomenis paskutinei
dokumentų pagal EBVPD pateikimo
dienai pasitikrina, užfiksuoja ir
išsaugo pati perkančioji organizacija.
Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA
informacinėje
sistemoje
viešai
tikrintini duomenys yra užfiksuoti
prieš dvi darbo dienas, todėl projekto
vertinimo komisija šiuos duomenis
tikrins po dokumentų pagal EBVPD
pateikimo dienos praėjus 2 darbo
dienoms.
Lietuvos Respublikoje registruotas
tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,
pateikia
Valstybinio
socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių ir kitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo įstaigų, susijusių su
Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimu, išduotą dokumentą
arba VĮ Registrų centro išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Kitos valstybės tiekėjas,
kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia
šalies,
kurioje
yra
registruotas,
kompetentingos
valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti
ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų
pasiūlymų
pateikimo
termino
pabaigos ir gali būti išduoti po
projektų pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma, jei teikiami el.
parašu pasirašyti dokumentai, tuomet
pateikiami failai .adoc formatu.
Su pasiūlymu pateikiami atsakymai
pildant EBVPD.
Tiekėjai, kurie pagal vertinimo
rezultatus galės būti pripažinti
laimėjusiais,
Perkančiajai
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(tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo
veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti),
kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės
aktus yra tokia pati ar panaši.

4.

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs
susitarimų,
kuriais
siekiama
iškreipti
konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji
organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

5.

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto
situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų
įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties
negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos
padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti,
jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė
Viešųjų pirkimų komisijos ar perkančiosios
organizacijos sprendimus ir šių sprendimų
pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatoms.
Dėl tiekėjo buvo pažeista konkurencija, kaip
nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio
3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima
ištaisyti.

6.

organizacijai pareikalavus, turės
pateikti:
išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie
yra, VĮ Registrų centro ar kitos
kompetentingos institucijos išduotą
dokumentą arba VĮ Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis
nurodytoms aplinkybėms patvirtinti
arba paneigti.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti
ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų
pasiūlymų
pateikimo
termino
pabaigos ir gali būti išduoti po
projektų pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Lietuvos Respublikoje registruoto
juridinio asmens duomenis po
dokumentų pagal EBVPD pateikimo
VĮ Registrų centras tinklapyje
pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati
Perkančioji organizacija.
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma, jei teikiami el.
parašu pasirašyti dokumentai, tuomet
pateikiami failai .adoc formatu.
Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu
pateiktoje
EBVPD.
Perkančiajai organizacijai paprašius
tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus,
dar kartą teikti EBVPD nebereikia.
Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu
pateiktoje
EBVPD.
Perkančiajai organizacijai paprašius
tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus,
dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu
pateiktoje
EBVPD.
Perkančiajai organizacijai paprašius
tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus,
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7.

8.

9.

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą informaciją
apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47
straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir
perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas
dėl pateiktos melagingos informacijos negali
pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo
pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo
procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu
nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte
nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl
pateiktos melagingos informacijos negalėjo
pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų
pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per
pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš
pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus
metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo
sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai
vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais
ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą informaciją
arba dėl melagingos informacijos pateikimo
negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl
ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas
iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius
vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo
sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos;
Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų,
siekdamas
daryti
įtaką
perkančiosios
organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios
informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą
pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė
klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę
įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams
dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos
vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji
organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis.
Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo
sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos
sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo
esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip
nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis
pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo
sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo
priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo

dar kartą teikti EBVPD nebereikia.
Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu pateiktoje EBVPD.
Projekto vertinimo komisija šią
informaciją taip pat tikrina Melagingą
informaciją
pateikusių
tiekėjų
sąraše
(http://vpt.lrv.lt/melagingainformacija-pateikusiu-tiekejusarasas)
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma.

Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu
pateiktoje
EBVPD.
Perkančiajai organizacijai paprašius
tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus,
dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu pateiktoje EBVPD.
Projekto vertinimo komisija šią
informaciją
taip
pat
tikrina
Nepatikimų
tiekėjų
sąraše
(http://vpt.lrv.lt/lt/kitiduomenys/nepatikimu-tiekeju-sarasas)
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10.

11.

tenkinamas
perkančiosios
organizacijos,
perkančiojo
subjekto
ar
suteikiančiosios
institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius,
patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje
nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė
su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo
pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo
procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių
teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta,
kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį,
ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju
subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį,
pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą
vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir
dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo
nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje
nustatytas jos galiojimo terminas, buvo
pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos
panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš
pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju,
kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra
įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo
pagrindo taikymo.
Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už
finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų
pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta
administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija,
nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar
kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo,
kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė
administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip
vieni metai.
Tiekėjas neatitinka minimalių patikimo mokesčių
mokėtojo
kriterijų,
nustatytų
Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas
padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

Pateikiami
skenuoti
elektronine forma.

dokumentai

Nurodyto
pašalinimo
pagrindo
nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su
pasiūlymu
pateiktoje
EBVPD.
Perkančiajai organizacijai paprašius
tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus,
dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

Su pasiūlymu pateikiami atsakymai
pildant EBVPD. Jeigu tiekėjas yra
fizinis
arba
juridinis
asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, iš
jo nereikalaujama pateikti jokių
įrodančių dokumentų. PO tikrina
paskutinės
pasiūlymų
pateikimo
termino dienos, nurodytos skelbime
apie pirkimą, duomenis, skelbiamus
Valstybinės mokesčių inspekcijos.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra
fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos
išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
tos dienos kai galimas laimėtojas turės
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pateikti dokumentus įrodančius, kad
nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir
pagrindžiančius
kvalifikacijos
atitikimą.
(Jeigu tiekėjas negali pateikti
nurodytų dokumentų, nes valstybėje
narėje ar atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje
šalyje išduodami dokumentai neapima
visų 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 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
Nr.
dokumentai
1.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis projektavimo Pateikiama: profesinių ar veiklos
ir/ar architektūros veikla.
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta toje
valstybėje narėje, kurioje tiekėjas
registruotas, ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama
veikla.
Lietuvos
Respublikoje
registruotas tiekėjas (juridinis asmuo)
pateikia: VĮ Registrų centro išduotą
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registro išplėstinį išrašą ar kitus
lygiaverčius
dokumentus,
patvirtinančius tiekėjo teisę verstis
nurodyta veikla; asmuo, besiverčiantis
individualia veikla turint verslo
liudijimą pateikia individualios veiklos
pažymą ar verslo liudijimą bei kitus
dokumentus,
patvirtinančius
teisę
verstis nurodyta veikla.

2.

Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma.
Tiekėjas turi turėti ar gali pasitelkti:
Pateikiama:
1) Bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą 1) Atsakingų už sutarties vykdymą
(statinių kategorija: ypatingi statiniai), kuris:
specialistų sąrašas, kuriame nurodomi
1.1. turi ne mažesnę kaip 3 metų projekto specialistų vardai ir pavardės, darbo
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vadovo darbo patirtį (statinių kategorija:
ypatingi statiniai).
1.2. turi ypatingojo statinio projekto vadovo
ir projekto vykdymo priežiūros vadovo
(atestuoto negyvenamųjų pastatų grupėje)
kvalifikaciją.

2) Bent 1 kvalifikuotą statinio projekto
architektūrinės dalies vadovą (statinių
kategorija: ypatingi statiniai), kuris turi
ypatingojo statinio architekto (atestuoto
negyvenamosios paskirties pastatų grupėje)
kvalifikaciją, suteikiančią teisę būti statinio
projekto architektūrinės dalies priežiūros
vadovu.

patirties trukmė, jų pareigos vykdant
sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra
pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo,
subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio
įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus
konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip
subtiekėjas).
2) Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos arba Valstybės įmonės
Statybos produkcijos sertifikavimo
centro specialistui išduoto galiojančio
kvalifikacijos
atestato
(užsienio
specialistui – teisės pripažinimo
dokumento), suteikiančio teisę eiti
ypatingojo statinio projekto vadovo ir
projekto vykdymo priežiūros vadovo
(atestuoto negyvenamosios paskirties
pastatų grupėje) pareigas, kopija

3) Lietuvos architektų rūmų specialistui
išduoto
galiojančio
kvalifikacijos
atestato (užsienio specialistui – teisės
Pastaba: tas pats specialistas gali būti pripažinimo dokumento), suteikiančio
siūlomas visoms pareigoms, jeigu turi teisę
eiti
ypatingojo
statinio
atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį.
(negyvenamosios paskirties pastatų
grupėje) architekto pareigas, kopiją.

Pastabos:
- Jei kvalifikacija yra grindžiama
nurodant specialistą, kuris nėra
tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių)
ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau
yra ketinamas įdarbinti sutarties
vykdymo metu, tokiu atveju specialistas
turi būti išviešintas pasiūlyme kaip
subtiekėjas.
- Jei kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis
pasibaigtų
sutarčiai
nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir
galioti visą sutarties įgyvendinimo
laikotarpį.
Pateikiami
skenuoti
dokumentai
elektronine forma.
4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio
subjektais teisinį pobūdį. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės
patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų
ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų
turimų pajėgumų. Tokiu atveju tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad
vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.
Taip pat tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais
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ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio
subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos
reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną šio aprašo 1 lentelėje nurodytą pašalinimo pagrindą,
perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus
atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui, neatsisakius ar nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu
nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas.
4.4. Pašalinimo
pagrindai
ir
kvalifikacijos
reikalavimai
tiekėjų/autorių
(bendraautorystės sutarties pagrindu) grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų ar
autorių grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų/autorių
grupės narių padėtis negali atitikti konkurso sąlygų 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų.
Konkurso sąlygų 2 lentelėje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius
dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų ar autorių grupės arba visi tiekėjų/autorių grupės nariai
kartu, atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima tiekėjų/autorių grupės narys. Į CVP IS
priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu
pateikia savo ir kitų tiekėjų ar autorių grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo
pagrindų nebuvimą ir atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
4.5. Reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams, subtiekėjams)
(toliau bendrai – subtiekėjai): pasiūlyme (konkurso sąlygų 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje)
tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Kai tiekėjas pasitelkia
subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
Subtiekėjų padėtis negali atitikti pirkimo sąlygų 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų. Pirkimo
sąlygų 2 lentelėje papunkčiuose nustatytiems reikalavimams subtiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Taip pat turi
būti pateikiamas dvišalis susitarimas ar ketinimų protokolas ar preliminari sutartis su subtiekėju,
aiškiai nurodant, kokioms prievolėms vykdyti subtiekėjas yra pasitelkiamas.
4.6. Tiekėjas Projekto vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį, kuris privalo
būti nurodomas tiekėjo projekto pasiūlyme (pirkimo sąlygų 1 priedas, pateikiamame 2 pakuotėje):
4.6.1. Jei tiekėjas tokio asmens neketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas nurodomas
pasiūlyme (konkurso sąlygų 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje) ir dėl specialisto (fizinio asmens),
tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai informaciją apie specialisto neatitikimą/atitikimą
konkurso sąlygų 1 lentelėje nurodytiems pašalinimo pagrindams ir atitikimą konkurso sąlygų 2
lentelėje nurodytiems reikalavimams, taip pat dvišalę sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų
protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu konkurso laimėjimo atveju.
4.6.2. Jeigu tiekėjas tokį asmenį ketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) taip
pat turi būti nurodomas projekto pasiūlyme (konkurso sąlygų 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje).
Šiuo atveju, tiekėjas turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu
dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad konkurso
laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas.
4.7. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
5. PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS
PASKELBIMAS, PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI, SUSITIKIMAS SU TEIKĖJAIS
5.1. Konkurso sąlygos su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiamos kartu
su skelbimu CVP IS. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų
patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi
jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. (Nemokama registracija adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registruotis gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fizinis asmuo
kaip tiekėjas, pildydamas registracijos CVP IS formą, langelyje „Organizacijos pavadinimas“ rašo
savo vardą ir pavardę, o langelyje „Juridinio asmens kodas“ rašo „nėra numerio“ arba deda brūkšnį.

13

5.2. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis - perkančiosios organizacijos pranešimus (atsakymus į paklausimus)
gaus tik prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas registruoto tiekėjo CVP IS
naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“).
5.3. Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų
projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis atsako į kiekvieną
tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso sąlygų dokumentus per 3 darbo dienas nuo
tiekėjo prašymo pateikimo dienos, jeigu prašymas CVP IS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo
dienas iki projekto konkurso Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji
organizacija informaciją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Projekto
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą skelbia
CVP IS, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą.
5.3. Nesibaigus Projektų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) ar papildyti projekto konkurso dokumentus Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.
5.4. Jeigu perkančioji organizacija projekto konkurso dokumentus paaiškina (patikslina)
likus mažiau kaip 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba jei ji
negali projekto konkurso dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos
gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji turi
perkelti Projekto pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį
tiekėjai, rengdami Projektus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie
kiekvieną Projekto pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiami CVP IS, kartu patikslinant
skelbimą apie projekto konkursą.
5.5. Jeigu perkančioji organizacija padaro reikšmingų projekto konkurso dokumentų
pakeitimų, ji privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi projekto konkurse norintys
dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa Projekto pasiūlymui parengti reikalinga
informacija.
5.6. Visi tiekėjams kylantys neaiškumai dėl projekto konkurso sąlygų (pirkimo
dokumentuose, tarp jų, techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų Projektui) turi būti
išsiaiškinti iki Projektų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus
ir pastabas arba paprašyti paaiškinti projekto konkurso sąlygas iki susipažinimo su Projekto
pasiūlymais, atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus Projekto pasiūlymų pateikimo terminui, Projekto
pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
6.

PROJEKTO PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

6.1. Pateikdamas savo Projekto pasiūlymą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio projekto
konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis.
6.2. Dalyvis Projekto pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus (taip pat ir užklausimus,
pranešimus, prašymus ir t.t.) rengia ir pateikia lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti
kita, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas
vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu.
6.3. Dalyvis gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną Projekto pasiūlymą individualiai arba kaip tiekėjų grupės dalyvis. Dalyvis, kuris Projekto pasiūlymą pateikė
asmeniškai, negali dalyvauti tiekėjų grupėje, teikiančioje kitą Projekto pasiūlymą. Jei dalyvis
pateikia daugiau kaip vieną Projekto pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis
Projekto pasiūlymus, visi tokie Projekto pasiūlymai bus atmesti.
6.4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių Projekto pasiūlymų. Tiekėjui pateikus
alternatyvų Projekto pasiūlymą, jo Projekto pasiūlymas ir alternatyvus Projekto pasiūlymas
(alternatyvūs Projekto pasiūlymai) bus atmesti.
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6.5. Visas Projekto pasiūlymas išskyrus tą dalį, kurios neįmanoma pateikti elektroninėmis
priemonėmis (planšetai, maketas), turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt šiose konkurso sąlygose numatyta tvarka,
nepažeidžiant anonimiškumo.
6.6. Projekto pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 17 d.
16 val. 00 min. CVP IS priemonėmis, o vokas (paketas) su 6.11.2. punkte nustatyta medžiaga,
turi būti pateikiamas ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 17 d. 16 val. 00 min. Adresu:
Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva, ant voko (paketo)
nurodant „Lietuvos banko rekonstruojamų pastatų Žirmūnų g. 151, Vilnius projekto
konkursui. Projekto pasiūlymo dalis. Neatplėšti iki komisijos posėdžio“. Neįvykdžius šių
reikalavimų, projekto pasiūlymas bus atmestas.
6.7.
Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus, pašto vėlavimus ar kitus
nenumatytus atvejus, dėl kurių projektai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti
vokai su projekto medžiaga neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku (tiekėjui
pareikalavus ir nurodžius adresą). Konkurso dalyvis yra atsakingas už tai, kad jo pasiūlymas būtų
pateiktas CVPIS / atsiųstas fizinėje formoje laiku, įskaitant būtinų priemonių muitinės formalumų
atlikimui užtikrinimą. Perkančioji organizacija nemokės ir nesitars, kad siuntos būtų išleistos iš
muitinės.
6.8. Projektai (tiek teikiami CVPIS, tiek fiziniu būdu) turi būti parengti ir pateikti,
užtikrinant jų anonimiškumą, t. y. negali būti jokios informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, faksų
numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios identifikuoti tiekėją.
6.9. Projekto pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Projekto pasiūlymas
turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jeigu Projekto pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Projekto pasiūlymas galioja
tiek, kiek numatyta projekto konkurso dokumentuose. Kol nesibaigė Projekto pasiūlymų galiojimo
laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų Projekto pasiūlymų galiojimą
iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą arba raštu informuoti perkančiąją
organizaciją, kad jis sutinka pratęsti savo Projekto pasiūlymo galiojimą. Jeigu dalyvis neatsako į
perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo terminą ir jo nepratęsia laikoma, kad jis
atmetė prašymą pratęsti savo Projekto pasiūlymo galiojimo terminą.
6.10.
Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su Projekto pasiūlymo rengimu ir
pateikimu, 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.
6.11.
Tiekėjo pasiūlymą sudaro medžiaga, pateikiama elektroninėmis (CVP IS
priemonėmis) ir fizinėmis priemonėmis:
6.11.1. elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis) perkančiajai organizacijai
pateikiama dokumentų visuma 2 vokuose:
6.11.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ dokumentai:
6.11.1.1.1.
Planšetai su projektinius sprendinius perteikiančia grafine medžiaga (žr. 3
lentelę).
3 lentelė. Planšetuose pateikiamos grafinės medžiagos sudėtis
Mastelis
Priedas
Pavadinimas
Aplinka
Situacijos schema

M1:2000

Sklypo topografinis
planas, 2016-08-26;
Teritorijos Žirmūnų ir
Kareivių gatvių
sankirtoje detaliojo
plano pagrindinis
brėžinys, 2001-06-07;
Rekomenduojama
Teritorijos funkcinio
zonavimo ir gatvių
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tinklo schema, 2005-1129
Sklypas
Generalinis planas su projektuojamos teritorijos sutvarkymo
pasiūlymais, m 1:500 (žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka
planas (ant topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas,
susisiekimo komunikacijos, transporto priemonių parkavimo vietos;

Pastatas/ai
Pastato/-ų funkcinės schemos (horizontalūs ir vertikalūs funkciniai
ryšiai, funkcinė programos schema su preliminariais plotais)
Pastato/-ų aukštų planai
Pastato/-ų fasadai, ne mažiau kaip 4
Charakteringi pastato/-ų pjūviai, ne mažiau 2

M1:500

Sklypo topografinis
planas, 2016-08-26;
Teritorijos Žirmūnų ir
Kareivių gatvių
sankirtoje detaliojo
plano pagrindinis
brėžinys, 2001-06-07;
Rekomenduojama
Teritorijos funkcinio
zonavimo ir gatvių
tinklo schema, 2005-1129

(pasirinktinai)

Nekilnojamojo turto
kadastrinių matavimų
byla, 1984-04-01;
Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro
byla, 2003-05-23;
Esamų pastatų
fotogrametriniai
apmatavimai

M1:250
M1:250
M1:250

Sprendinių vizualizavimas
Kompiuterine grafika parengti 3D erdviniai pastato ir projektinės aplinkos vaizdai – trys
privalomos vizualizacijos, integruotos į fotopanoramas (žr. Priedus), kitos – dalyvio
nuožiūra
Vidaus erdvių vizualizacijos - pateikti pagrindinio įėjimo vestibiulio, vienos atviros biurų
erdvės („open space“), vienos kabinetinės erdvės, vienos biurų aukšte esančios poilsio
zonos, konferencijų centro 3D erdvinius vaizdus
Kita vaizdinė medžiaga, padedanti geriau suprasti pateikiamą idėją

Panoraminės
nuotraukos
(fotopanoramos)

6.11.1.1.2. Aiškinamasis raštas (ne daugiau 8 A4 formato lapų), kuriame pristatoma idėja,
pagrindiniai siūlymai, jų argumentacija, pateikiami sprendinių techniniai ir ekonominiai rodikliai
(remiantis techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais). Rekomenduojama rengiant
aiškinamąjį raštą laikytis tokios struktūros: titulinis puslapis, turinys, įvadas, projekto
idėja/koncepcija, siūlomi architektūriniai sprendiniai, pagrindiniai projekto techniniai ir
ekonominiai rodikliai.
6.11.1.1.3. Projekto pasiūlymo medžiaga su žyma „Internetui“ pateikiami: planšetų maketai
(JPG formatu, kiekvienas planšetas atskiroje laikmenoje, vienos bylos dydis iki 5 Mb), maketo
nuotraukos (JPG formatu, raiška – 72 dpi), aiškinamasis raštas (PDF formatu, laikmenos dydis iki 1
Mb), titulinė vizualizacija, tiksliausiai atspindinti Projekto idėją (JPG formatu, kraštinių santykis
1x1, raiška 72 dpi), trumpas projekto idėją pristatantis tekstas (iki 1000 simbolių);
6.11.1.1.4. Projekto pasiūlymo medžiaga su žyma „Spaudai“ pateikiami: planšetų maketai
(originalaus dydžio, PDF formatu, kiekvienas planšetas atskiroje laikmenoje), atskiros
vizualizacijos (JPG formatu, raiška – 300 dpi), schemos (JPG arba PDF formatu), brėžiniai (PDF
formatu).
6.11.1.1.5. Autoriai savo nuožiūra planšetuose gali pateikti ir papildomą, reikšmingą
siūlymams pagrįsti vaizdinę medžiagą (eskizus, vizualizacijas, schemas, fotonuotraukas).
6.11.1.1.6. Informacija turi būti pateikta pdf, jpg ar kitu lygiaverčiu formatu, kurio raiška turi
būti ne mažesnė kaip 300 dpi: aiškinamasis raštas - pdf formatu, kiekvienas planšetas - pdf formatu
atskiruose failuose iki 3 Mb dydžio, vizualizacijos / fotomontažai teikiami jpg formatu atskirais
failais iki 3 Mb dydžio.
6.11.1.1.7. Iš pateikiamos medžiagos turi būti pašalinta bet kokia apie autorystę
liudijanti informacija (panaikinti metaduomenis iš pateikiamų dokumentų galima programomis,
naudojamomis dokumentams sukurti, bei kitais būdais, taip pat naudojantis nemokamomis
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internetinėmis paslaugomis, pvz. metawiper.com). Ant Projekto pasiūlymą sudarančių pirmojo
voko dokumentų ir jų priedų negali būti jokios kitos informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, fakso
numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų), leidžiančios identifikuoti konkurso dalyvį.
6.11.1.2. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ dokumentai:
6.11.1.2.1. Užpildyta Projekto pasiūlymo forma pagal šio aprašo 1 priedą;
6.11.1.2.2. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, nurodytas šių konkurso sąlygų
4.1 punkte (pirkimo sąlygų 2 priedas);
6.11.1.2.3. Jei projektą pateikia tiekėjų/autorių grupė arba autorių grupė, kartu su
pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartis (pateikiamas originalas ar
tinkamai patvirtinta jo kopija).
6.11.1.2.4. Įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiantis teisę
pasirašyti dalyvio pateikiamą Projekto pasiūlymą (taikoma, kai Projekto pasiūlymą pasirašo ne
vadovas, o įgaliotas asmuo) (pateikiamas originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija).
6.11.1.2.5. Pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 1 priedas) tiekėjas turi nurodyti, kokia
pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas
konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta
informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant,
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai
skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip
konfidenciali. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo
20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme pateikta informacija
yra konfidenciali, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta informacija yra laikoma
konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu nurodyta informacija
turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos
konfidencialios informacijos). Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos, perkančioji organizacija laikys,
kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Perkančioji organizacija, projekto
vertinimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos
informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tam, kad informacija būtų laikoma komercine
paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę
paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems
asmenims; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos
nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos
savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos
slaptumą.
6.11.1.2.6. Visi dokumentai, patvirtinantys dalyvių atitiktį projekto konkurso sąlygose
nustatytiems reikalavimams, kiti Projekto pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti
naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų rinkmenų formatus (pvz., pdf).
6.11.2. Fizinės projekto dalys, pateikiamos voke (pakete):
6.11.2.1. Visi brėžiniai ir schemos, nurodyti 6.11.1.1.1. punkte, turi būti pateikti 4
(keturiuose) arba 6 (šešiuose) planšetuose (1,0 m (h) x 0,7 m, storis turi būti ne daugiau 3,0 mm)
kurie bus eksponuojami vertikaliai dviem/trim eilėmis (tiekėjas turi pateikti planšetų išdėstymo
schemą).
6.11.2.2. Pastato/-ų (rekonstruojamo ir naujai projektuojamo pastato/-ų) maketas (spalva ir
medžiagiškumas pasirenkami dalyvio), M 1: 250. Perkančioji organizacija neatsako už galimus
maketo pažeidimus, atsiradusius jį pristatant. Tiek maketai, tiek jų pakuotė turi turėti ant jų gerai
matomoje vietoje nurodytą projekto Devizą. Centralizuotai parengtas maketas, į kurį būtų įstatomas
dalyvio maketas, nebus gaminamas.
6.11.2.3. Visi dalyvio pateikti dokumentai turi būti paženklinti devizu, kuris sutampa su
devizu, nurodytu Tiekėjo projekto pasiūlyme, pateikiamame CVP IS. Pateikiamoje medžiagoje
turi būti pašalinta bet kokia autorystę liudijanti informacija (negali būti jokios informacijos
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(tiekėjų adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų), leidžiančios
identifikuoti konkurso dalyvį).
6.12.
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.
6.13. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti Projektų pasiūlymų pateikimo terminą. Apie
naują Projektų pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša CVP IS (atitinkamai
patikslinamas skelbimas).
PROJEKTO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.
7.1.

Perkančioji organizacija nereikalauja Projekto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

8. PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, SUSIPAŽINIMAS SU
PROJEKTO PASIŪLYMAIS, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA, PROJEKTŲ
VERTINIMO KRITERIJAI
8.1.
Projekto konkursui pateiktus Projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Projekto
konkurso vertinimo komisija (toliau - komisija). Balsavimo teisę turi tik komisijos nariai.
Sprendimus komisija gali priimti tik komisijos posėdyje. Visi komisijos posėdžiai yra
protokoluojami. Protokole nurodomas bendras komisijos sprendimo skirti I-III vietas pagrindimas,
nurodant Projektų pasiūlymų eilę su komisijos skirtais balais, pateikiama komisijos ataskaita apie
vertinimui priimtus projektus. Komisija perkančiajai organizacijai protokole gali pateikti
rekomendacijas dėl tolimesnio laimėtojais pripažintų Projektų neesminių korekcijų.
8.2. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai. Komisijos pirmininkas,
nariai, konsultantai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
8.3.
Vertinimo komisiją sudaro 9 tikrieji nariai ir 1 atsarginis narys :
Eil.
Vardas, pavardė
Atstovaujama institucija, pareigos
Nr.
1.
Jonas Būgas
Lietuvos bankas, Organizacijos tarnybos Paslaugų
administravimo departamento direktorius
2.
Tomas Kvaraciejus
Lietuvos bankas, Organizacijos tarnybos direktorius
3.

Edita Kazakevičienė

Lietuvos bankas, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė

4.

Marius Dumbauskas

5.

Gintaras Čaikauskas

Lietuvos bankas, Lietuvos banko tarnautojų profesinės
sąjungos pirmininkas
Lietuvos architektų sąjunga

6.

Remigijus Bimba

Lietuvos architektų sąjunga

7.

Vilma Adomonytė

Lietuvos architektų sąjunga

8.

Gražina Janulytė Bernotienė

Lietuvos architektų sąjunga

9.

Mindaugas Pakalnis

Lietuvos architektų sąjunga
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10.

Šarūnas Sabaliauskas

Atsarginis komisijos narys, balsavimo teisę įgyja, kai
pakeičia kurį nors posėdyje nedalyvaujantį narį, deleguotą
Lietuvos architektų sąjungos

8.4. Vertinimo komisijos pirmininkas – Jonas Būgas .
8.5. Komisija vertina tik tuos Projekto pasiūlymus, kurie atitinka projekto konkurso sąlygose
nurodytus reikalavimus. Komisija priima sprendimą dėl tiekėjų pateiktų Projektų atitikties konkurso
medžiagos pateikimo reikalavimams (žr. 6 skyrių). Projektai vertinami nedalyvaujant juos
pateikusiems dalyviams. Vertinami tik anonimiškai pateikti Projekto pasiūlymai.
8.6. Projekto konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkančius Projekto pasiūlymus
(neatmesti Projekto pasiūlymai) komisija vertina pagal šio aprašo 8.8. punkte nustatytus vertinimo
kriterijus.
8.7. Iki komisijos posėdžio Projektus išanalizuoja recenzentai, galintys nustatyti pateiktų
Projektų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Perkančiosios
organizacijos pakviesti recenzentai raštu pateikia komisijai Projektų recenziją dėl atitikimo
techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kuri yra rekomendacinio pobūdžio.
Kiekvienas recenzentas privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo
pasižadėjimą.
8.8.
Dalyvių parengti Projektai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus:
Eil.
K - vertinimo
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Maksimalūs Vertinimo
Nr.
kriterijus (pagal
galimi
kriterijaus
kiekvieną kriterijų
balai*
lyginamasis
projektas
svoris (%)
vertinamas atskirai)
Pagrindiniai kriterijai
1.
K1 –
1.1. Projektuojamos teritorijos
10
40
(sklypo) sprendimas;
Urbanistiniai
1.2. Projektuojamo pastato sklypo
sprendiniai
sutvarkymo erdvinių, funkcinių,
estetinių sprendinių atitikimas
planavimo dokumentams;
1.3. Sprendinių atitikimas
Konkurso Techninės
specifikacijos urbanistiniams
uždaviniams.
2.
K2 –
2.1. Pastato architektūriniai
10
50
sprendiniai: šiuolaikiškumas,
Architektūriniai
kontekstualumas, tvarumas;
sprendiniai
2.2. Pastato funkciniai
sprendiniai: vidaus erdvių
racionalumas, ekonomiškumas,
sąsaja su viešomis (lauko)
erdvėmis;
2.3. Pastato sprendinių atitikimas
planavimo dokumentams;
2.4. Sprendinių atitikimas
Konkurso Techninės
specifikacijos architektūriniams
uždaviniams.
3.
K3 –
3.1. Pateiktų techninių 10
10
ekonominių rodiklių palyginimas;
Techniniai –
3.2. Sprendinių atitikimas
ekonominiai
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sprendiniai

Konkurso Techninės
specifikacijos technoekonominiams uždaviniams.
Σ 100

8.9.
K1 – K3 kriterijų reikšmės nuo 0 iki 10 balų nustatomos ekspertiniu būdu, pagal
konkurso sąlygų 8.10. punkte esančioje lentelėje nurodytus vertinimo balų apibrėžimus.
8.10. Kiekvieno projekto K1 – K3 kriterijų reikšmės nuo 0 iki 10 balų skiriamos
atsižvelgiant į žemiau pateiktas vertinimo rekomendacijas. Komisijos nariai ekspertiniu būdu balais
įvertina kiekvieną projektą pagal atitinkamą kriterijų ir tada apskaičiuojamas kiekvieno vertinimo
kriterijaus vidutinis projekto įvertinimas balais.
Vertinimas
Aprašymas
Nepatenkinamai
Projektas visai arba ženkliai neatitinka kriterijaus reikalavimų.
(0-2)
Projektas parengtas neatsižvelgiant į užduotį ir kontekstą arba įvertinus juos
tik formaliai. Nepateikti svarbūs architektūriniai ir urbanistiniai sprendimai,
reikalavimai tik deklaruojami nepateikiant galimų jų įgyvendinimo būdų.
Sprendiniais neatskleidžiamas kontekstas ir neatliepiama konkurso tikslams.
Vertinant pasiūlymą kyla pagrįstos abejonės, ar projektas gali būti
kokybiškai realizuotas.
Silpnai (3-4)
Projektas tik iš dalies atitinka kriterijaus reikalavimus.
Projekte pateikti tik apibendrinti projektiniai sprendimai, mažai susieti su
perkančiosios organizacijos poreikiais. Pateikiami architektūriniai
urbanistiniai sprendiniai ir jų esminiai elementai yra nepakankamai pagrįsti,
stokoja turinio arba neužtektinai detalūs ir paaiškinti. Pateikiamas
pasiūlymas yra bendrojo pobūdžio ir yra visiškai arba iš dalies nesusiejęs su
keliama užduotimi. Kontekstas ir konkurso tikslai atskleidžiami tik iš dalies.
Vidutiniškai (5-6) Projektas beveik atitinka kriterijaus reikalavimus.
Projekte pateikti numatytų uždavinių sprendimo būdai daugumoje dalių yra
pristatyti ir apibūdinti gerai, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama
nepakankamai detalių. Yra neesminių neaiškumų ir neatitikimų užduoties
nuostatoms. Sprendimo koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl
projekto atitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams.
Gerai (7-8)
Projektas atitinka kriterijaus reikalavimus.
Projekte pateiktas sprendimas atitinka perkančiosios organizacijos lūkesčius,
poreikius bei užduotį. Sprendinių koncepcija išbaigta, pateikta
argumentacija dėl sprendinių atitikimo užduočiai, architektūriniai
urbanistiniai sprendiniai išsamūs, aiškiai pateikti, kontekstualūs. Sprendiniai
– originalūs, atitinkantys perkančiosios organizacijos lūkesčius.
Puikiai (9-10)
Projektas yra išskirtinės kokybės, puikiai atitinkantis arba viršijantis
kriterijaus reikalavimus.
Projektas visiškai atitinka visus svarbiausius vertinimo kriterijus. Siūlomas
architektūrinis urbanistinis sprendimas visiškai atitinka užduočiai,
perkančiosios organizacijos poreikiams. Sprendiniai pristato išskirtinį
rezultatą, koncepcija išbaigta, pateikta labai aiški ir abejonių nekelianti
argumentacija, pagrindžianti pateikiamą idėją ir jos atitikimą užduočiai.
Pateikiami originalūs sprendimai, papildomai apimantys svarbius aspektus,
neįvardintus užduotyje, tačiau visiškai atitinkantys projekto tikslus bei
perkančiosios organizacijos lūkesčius. Sprendiniai – originalūs, atitinkantys,
o galbūt net ir viršijantys perkančiosios organizacijos lūkesčius.
8.11. Projektai, kurių galutinis įvertinimo balas bus 6 arba mažiau – bus atmesti ir toliau
vertinimo procedūrose nedalyvaus.
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8.12. Kiekvieno vertinimo komisijos nario įvertinimas (N) apskaičiuojamas tokia tvarka:
N = K1* 0.3 + K2* 0.4+ K3* K1, K2, K3– projekto įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų
0.3
N – vidutinis vertinimo komisijos nario įvertinimas pagal
kriterijus balais
0.3 ir 0.4 – kriterijaus sudaroma bendro vertinimo procentinė
dalis.
8.13. Pagal visų vertinimo komisijos narių projektų įvertinimą apskaičiuojamas vertinimo
komisijos vidutinis kiekvieno projekto įvertinimas balais pagal šią formulę:
V – vidutinis Vertinimo komisijos narių projekto įvertinimas
balais
N1, N2, ir t.t. – kiekvieno Vertinimo komisijos nario
įvertinimas balais
A – vertinime dalyvavusių Vertinimo komisijos narių skaičius
9.

PROJEKTO PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS

9.1. Įvertinusi Projektus, komisija sudaro preliminarią Projektų eilę komisijos suteiktų
vertinimų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų Projektų yra vienodas vertinimo balas, nustatant
preliminarią pasiūlymų eilę vykdomas pakartotinas vienodą balų skaičių gavusių Projektų
vertinimas. Jei po jo Projektai vėl gauna vienodą balų skaičių, dėl šių Projektų vietos preliminarioje
pasiūlymų eilėje sprendžia komisijos pirmininkas.
9.2. Jeigu pateiktas tik vienas Projekto pasiūlymas – Projekto pasiūlymų eilė nesudaroma.
9.3. Komisija turi teisę susipažinti su informacija apie Projektus pateikusius dalyvius
(dalyvių devizų šifrais) tik sudariusi preliminarią Projektų pasiūlymų eilę.
10. PROJEKTŲ VIEŠAS EKSPONAVIMAS IR APTARIMAS
10.1. Konkursui pateiktų projektų eksponavimo vieta: Kalvarijų g. 1, Vilnius. Konkurso darbai
bus viešai eksponuojami ir tinklalapyje www.architektusajunga.lt
10.2. Ekspozicijos vieta, jos pradžia, darbo valandos bus nurodyta atskiru pranešimu CVP IS
priemonėmis.
10.3. Viešas konkursui pateiktų projektų aptarimas ir recenzijų pristatymas vyks Kalvarijų g. 1,
Vilnius. Viešo aptarimo data bus nurodyta atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis.
11. SUSIPAŽINIMO SU INFORMACIJA APIE DALYVIUS PROCEDŪROS
11.1. Komisija turi teisę susipažinti su elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) pateiktais devizų
šifrais (dalyvius identifikuojančia informacija) tik sudariusi preliminarią Projektų eilę.
Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) pateiktais devizų šifrais turi įvykti kitame
Komisijos posėdyje. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais užkoduotais
projektų devizų šifrais prilyginamas vokų su projektų devizų šifrais atplėšimui. 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.
11.2. 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.
11.3. Vokų su Projektų devizų šifrais atplėšimo procedūrą Komisija įformina atskiru
protokolu. Komisija po susipažinimo su Projektų devizų šifrais CVP IS priemonėmis praneša
tiekėjams apie sudarytą preliminarią Projektų eilę ir Projektų devizų šifrus.
11.4. Komisija po vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo CVP IS priemonėmis ir tiekėjų
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informavimo apie sudarytą preliminarią Projektų eilę, tikrina tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų atitikimą Konkurso sąlygose numatytiems
reikalavimams.
12. DALYVIŲ, JŲ PATEIKTŲ PROJEKTO PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS,
VERTINIMAS IR PROJEKTO PASIŪLYMŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
12.1. Komisija po susipažinimo su informacija apie dalyvius ir dalyvių informavimo apie
sudarytą preliminarią Projektų eilę pradeda tikrinti dalyvių pateiktą EBVPD. Jei dalyvis kartu su
EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos
reikalavimams, komisija šiuos dokumentus tikrina tik po projektų pasiūlymų eilės sudarymo. Jeigu
dalyvis nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us)
reikalavimą (-us) arba jei pateiktoje EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet komisija turi
prašyti dalyvio patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju komisija vertina dalyvio
pasiūlymą tik jam patikslinus EBVPD. Projekto pasiūlymas atmetamas, kai dalyvis, komisijai
paprašius, nepatikslino EBVPD arba, patikslinęs joje nurodė, kad atitinka pašalinimo pagrindus ir
(ar) neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie projekto pasiūlymo atmetimą dalyvis
informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio
patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus.
12.2. Prieš nustatydama Projekto konkurso laimėtojus, komisija reikalauja iš pirmų
trijų daugiausiai balų surinkusių dalyvių (kai kiekvieno dalyvio surinkta balų suma viršija
projekto konkurso sąlygų 8.11. punkte nustatytą minimalią vertinimo ribą) pateikti aktualius
dokumentus, patvirtinančius jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos
reikalavimams, kaip nustatyta projekto konkurso sąlygų 4 dalyje.
12.3. Komisija nereikalauja iš pirmų trijų daugiausiai balų surinkusių dalyvių pateikti
dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams,
jeigu ji:
12.3.1. Turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir
neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba
naudodamasi CVP IS priemonėmis;
12.3.2. Šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.
12.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, komisija privalo
nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą
protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar
duomenys dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams,
dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję
su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis. Kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar
duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 55
straipsnio 9 dalimi. Jeigu dalyvis komisijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslino pateiktų
netikslių ar neišsamių duomenų apie savo pašalinimo pagrindų nebuvimą arba kvalifikaciją, jo
projektas atmetamas.
12.5. Komisija atmeta projektą, jeigu:
12.5.1. Projektas išsiųstas ar gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio
projektų pateikimo termino pabaigos;
12.5.2. Projektas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą;
12.5.3. Projektas neatitinka projekto konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.5.4. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl
dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir, Komisijai
prašant, nepatikslino jų;
12.5.5. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie

22
savo atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti
paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo
techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina) ir, Komisijai prašant,
nepatikslino jų.
12.6. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie dalyvį, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.
13. PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, PREMIJŲ
IŠMOKĖJIMAS (APDOVANOJIMAI)
13.1. Perkančioji organizacija laimėjusiais nustato 3 Projekto pasiūlymus, surinkusius
daugiausiai balų, atsižvelgiant į konkurso sąlygų 8.11. punkte nustatytą minimalią vertinimo ribą,
jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
1) Pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
2) Pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
13.2. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
po dalyvių pašalinimo pagrindimų nebuvimo ir kvalifikacijos patikrinimo procedūros įforminimo
raštu praneša kiekvienam dalyviui apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusius Projekto
pasiūlymus, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą atitinkamą
informaciją, kuri dar nebuvo pateikta projekto konkurso procedūros metu, santrauką, nurodo
nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą, kuris negali būti
trumpesnis, kaip 10 kalendorinių dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai projekto
konkurso laimėtojas yra vienintelis suinteresuotas dalyvis ir nėra suinteresuotų kandidatų.
Perkančioji organizacija taip pat kiekvienam dalyviui pateikia jo projekto vertinimo
recenziją.
13.3. Galutinė Projekto pasiūlymų eilė nustatoma ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo
terminas.
13.4. Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais
prizais (premijomis). Konkurso laimėtojams apdovanoti iš viso skiriama 35 000 eurų, prizinį
fondą išskirstant tokia seka:
I vietos laimėtojui – 17 000 eurų;
II vietos laimėtojui – 11 000 eurų;
III vietos laimėtojui – 7 000 eurų.
13.5. Piniginius prizus nurodytų vietų laimėtojams išmoka perkančioji organizacija, per 30
kalendorinių dienų nuo galutinių projekto konkurso rezultatų patvirtinimo dienos.
13.6. Projekto konkurso rezultatai paskelbiami CVP IS, Lietuvos architektų sąjungos ir
perkančiosios organizacijos interneto tinklapiuose.
13.7. Tuo atveju, kai Projekto konkurso pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę
vietą, pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama
asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti
konkurse visų partnerių (dalyvių) vardu.
13.8. Dalyviams, kurių pateikti Projekto pasiūlymai nelaimi prizinių vietų, premijos
nemokamos.
14.

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Pretenzijos teikiamos ir nagrinėjamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta
tvarka.
15. NESKELBIAMOS DERYBOS
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15.1. Priėmus sprendimą dėl laimėjusių projektų ir sprendimą įgyvendinti projektą, Konkurso
laimėtojas (-ai) bus kviečiamas (-i) į neskelbiamas derybas dėl Lietuvos banko rekonstruojamų
pastatų komplekso Žirmūnų g. 151, Vilnius, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugų pirkimo, vykdomo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – VPGSĮ) 19 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, kaip nustatyta VPGSĮ 19 straipsnio 9 dalyje.
Techninio projekto parengimo metu tiekėjas turės parengti įslaptintą projekto dalį, žymimą
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
15.2. Į neskelbiamas derybas laimėtojas (-ai) kviečiamas CVP IS priemonėmis (-mi) eilės
tvarka (pagal užimtos vietos eiliškumą) atskiru raštišku pranešimu arba kvietimas nurodomas
pranešime apie konkurso laimėtoją. Neskelbiamos derybos bus vykdomos VPGSĮ nustatyta tvarka.
Kiekvienas neskelbiamų derybų dalyvis turės pateikti įrodymus, kad jis neatitinka sąlygų,
draudžiančių tiekėjui dalyvauti pirkime, kurios nurodytos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje. Dalyviams bus taikomi tokie įslaptintos
informacijos apsaugos reikalavimai: 1) Tiekėjas turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius, žymimus
ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo“; 2) Tiekėjo pasiūlyti specialistai – ypatingojo
statinio projekto vadovas ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, ypatingojo
statinio apsauginės signalizacijos projekto dalies vadovas ir ypatingojo statinio apsauginės
signalizacijos projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi turėti Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento dokumentus, patvirtinančius specialistų teisę dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne kaip „Riboto naudojimo“. 3)
Tiekėjas, dalyvausiantis neskelbiamų derybų pirkime, turi turėti galimybę savo (ar savo subtiekėjo)
patalpose automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo
žyma, kaip „Riboto naudojimo“, naudojanti ĮIRIS (įslaptintos informacijos ryšių informacinė
sistema). Neskelbiamose derybose bus deramasi dėl kainos ir sutarties sąlygų.
15.3. Jeigu dalyvis, kuris buvo pakviestas dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose
neskelbiamų derybų būdu, raštu atsisako jose dalyvauti, atitinka sąlygas, draudžiančias tiekėjui
dalyvauti pirkime, kurios nurodytos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje, neatitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų arba
nepateikia pasiūlymo neskelbiamoms deryboms, perkančioji organizacija kviečia dalyvauti viešojo
pirkimo procedūrose neskelbiamų derybų būdu tą dalyvį, kurio projektas pagal projektų eilę yra
pirmas po dalyvio, atsisakiusio dalyvauti neskelbiamose derybose. Pakviestam dalyviui atsisakius
dalyvauti neskelbiamose derybose, dalyvio piniginis prizas (premija) lieka dalyviui. Dalyviui iki
nustatyto termino nepateikus pasiūlymo neskelbiamų derybų pirkimui, perkančioji organizacija
laikys, kad šis tiekėjas atsisakė dalyvauti neskelbiamose derybose.
16. KITOS NUOSTATOS
16.1. Konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Sąlygose, vykdomos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis ir
poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.
16.2. Perkančiajai organizacijai nutraukus projekto konkursą, dalyviams kompensacija nebus
mokama.
16.3. Premijuotų projektų medžiaga (maketas, planšetai, aiškinamasis raštas) lieka
perkančiosios organizacijos nuosavybe ir dalyviams nėra grąžinama. Perkančioji organizacija taip
pat įgauna turtinę teisę publikuoti ir kitaip viešinti šių projektų medžiagą, nurodant konkretaus
projekto autorius, autorių kolektyvą, projektavusią įmonę. Kitas turtines teises į tris premijuotus
projektus perkančioji organizacija gali gauti tik atskiros sutarties su projekto autoriais pagrindu.
Visos neturtinės teisės lieka šių projektų (kūrinių) autoriams.
16.4. Pirmosios konkursui pateikto darbo publikacijos teisę turi perkančioji organizacija. Be
to, perkančioji organizacija, pasibaigus konkursui, turi teisę konkursui pateiktą medžiagą
dokumentuoti, eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą pasinaudojant trečiųjų
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asmenų paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais privalo nurodyti projekto (ų) autorių (-ius).
16.5. Konkurso prizinių vietų nelaimėję dalyviai savo projektus turi teisę atsiimti per 14
kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo šiame konkurse paskelbimo dienos.
16.6. Už gautų projektų sugadinimą arba praradimą perkančioji organizacija atsako tik tais
atvejais, kai įrodomas jos kaltumas dėl netinkamo elgesio su projektais.
16.7. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų
asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita
pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas perkančiosios organizacijos dėl to patirtas išlaidas.
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Projekto konkurso sąlygų
1 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS BANKO REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ KOMPLEKSO
ŽIRMŪNŲ G. 151, VILNIUJE,
ARCHITEKTŪRINIO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO
(pateikiamas tik CVP IS priemonėmis pateikiamame 2 voke)
_____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų/autorių grupė,
surašomi visi dalyvių pavadinimai)
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų/autorių grupė, surašomi
visi dalyvių adresai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėją (-us)
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos
partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo
metu:
Kvalifikuotas projekto vadovas (statinių kategorija: ypatingi
statiniai), kurio darbo patirtis projekto vadovo srityje (statinių
kategorija: ypatingi statiniai), yra ne mažesnė kaip 3 metai.
Kvalifikuotas statinio projekto architektūrinės dalies vadovas
(statinių kategorija: ypatingi statiniai)
Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)), ketina įdarbinti specialistą (us), ketina įdarbinti specialistus.
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Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis projekto konkurso sąlygomis,
nustatytomis atviro projekto skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Garantuojame, kad sukurtas Kūrinys yra originalus ir jis ar jo atskiros dalys nepažeidžia jokių
tretiesiems asmenims priklausančių teisių. Jei išaiškėtų, kad Kūrinys pažeidžia trečiųjų asmenų
teises, įsipareigojame savo jėgomis ir lėšomis kompensuoti padarytą žalą tretiesiems asmenims.
Mes siūlome projektą, kurio devizas: ____________________________________________
Siūlomas projektas ir kiti projekto pasiūlymo dokumentai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nurodytus reikalavimus.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią
informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios
informacijos (kaip yra nurodyta konkurso sąlygų 6.11.2.5 punkte):
E
Dokumentas yra
Eil.
Pateikto dokumento pavadinimas
puslapyje
Nr.

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti,
kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija
yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios
informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Projekto pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Projekto konkurso pirkimo sąlygų 2-as priedas
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) - pridedamas atskiru formatu.
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Projekto konkurso pirkimo sąlygų 4-as priedas
Techninė dokumentacija pridedama atskirais priedais

