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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr.11, LT-01103 Vilnius,
įstaigos kodas 188604574 (toliau – perkančioji organizacija).
1.2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 (toliau –
Taisyklės) “Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis projekto
konkurso sąlygomis.
1.3. Išankstinis skelbimas apie konkursą nebuvo skelbtas. Skelbimas apie konkursą paskelbtas
CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, bei perkančiosios organizacijos
interneto svetainėje.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.6. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
1.7. Visos konkurso sąlygos nustatytos konkurso dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.7.1. skelbimas apie konkursą;
1.7.2. projekto konkurso sąlygos (kartu su priedais);
1.7.3. konkurso dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus
(jeigu bus);
1.7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.8. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis (pranešimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo, patikslinimus, informaciją apie
vokų su devizų šifrais atplėšimo datą gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba
yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus patarėjas Jonas
Šniaukšta, tel. 8 706 63704, el. p. jonas.sniauksta@lrv.lt.
1.9. Tiekėjų išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus, neatlyginamos.
1.10. Konkursą vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio įsakymu sudaryta Projektų
vertinimo komisija (toliau - Komisija).

II. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Projekto konkurso objektas – paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui
Antakalnio kapinėse Vilniuje įrengimo projekto idėjos parengimas ir įgyvendinimas (toliau –
Projektas). Detalus perkamo Projekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (konkurso
sąlygų 3 priedas).
2.2. Projekto tikslas – iš konkursui pateiktų idėjų (Projektų) išrinkti geriausią, tinkamiausią
projekto idėją ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir
Taisyklių 82 punktu, pakviesti laimėtoją į neskelbiamas derybas dėl paminklo ir antkapio Adolfui
Ramanauskui-Vanagui Antakalnio kapinėse Vilniuje įrengimui būtinos dokumentacijos parengimo,
paminklo ir antkapio sumontavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

2.3. Projektas/pasiūlymas (toliau – Projektas) privalo atitikti techninės specifikacijos
reikalavimus (konkurso sąlygų 3 priedas).
2.4. Šio konkurso objektas nedalomas. Daliniai Projektai (ne visam pirkimo objektui) nebus
nagrinėjami.
2.5. Alternatyvių Projektų pateikti negalima.
2.6. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos
organizacijos, jų padaliniai ar tokių asmenų grupė. Jeigu projekto konkurse dalyvauja tiekėjų grupės,
įskaitant laikinas tiekėjų grupes, perkančioji organizacija iš šios grupės nereikalauja, kad ji įgytų tam
tikrą teisinę formą.
2.7. Projekto konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus atitinkantis Projektas.
2.8. Paminklo ir antkapio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo
paslaugų kaina negali būti didesnė nei 50 000,00 eurų be PVM.
2.9. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2020 m. liepos 1 d.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, nurodytų
šio skyriaus 1 lentelėje ir atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šio skyriaus 2 lentelėje.
3.2. Tiekėjas teikdamas Projekto pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų
pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš konkurso dėl
šio skyriaus 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų ir atitiktį 2 lentelėje nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams. EBVPD forma pateikiama konkurso sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į
interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
ir užpildžius bei atsisiuntus
pateikiamas su pasiūlymu).
3.3. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio
Projektas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
3.4. Jeigu bendrą Projekto pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės
veiklos sutartį, tiekėjas su Projekto pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų
grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šio skyriaus 1
lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Šio skyriaus 2 lentelėje
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio
subjektų grupės nariai kartu pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį.
3.5. Tiekėjai, siekdami įrodyti atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams, gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai
privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami.
Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui
kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
3.6. Jeigu tiekėjas Projekto pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio
subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas Projekto pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo
pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šio
skyriaus 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.7. Perkančioji organizacija bet kuriuo konkurso procedūros metu gali paprašyti tiekėjų
pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina
siekiant užtikrinti tinkamą konkurso procedūros atlikimą.
3.8. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų,
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiami skenuoti dokumentai
elektroninėje formoje).
3.9. Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai legalizuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m.
spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
3.10. Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir Projekto pasiūlymą
pasirašydamas tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji
organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
1 lentelė.
Eil.
Pašalinimo pagrindai
Nr.
1.1. Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo neturi teistumo
už šias nusikalstamas veikas:
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

Dokumentai, įrodantys tiekėjo
pašalinimo pagrindų nebuvimą
Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu
tokio nėra, Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ar Valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas, išduotas
ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos,
kai galimas laimėtojas turės pateikti
dokumentus.
Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.

įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo
nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas
veikas, kai dėl: 8.1. tiekėjo, kuris yra fizinis
asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir
šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą; 8.2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito
valdymo ar priežiūros organo nario ar kito
asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui
ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą,
sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito
(kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę
surašyti
ir
pasirašyti
tiekėjo
apskaitos
dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą; 8.3. tiekėjo, kuris yra
juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys,
per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

1.2.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius
su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji
organizacija, reikalavimus, ir tiekėjas už tai nėra
nuteistas kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo
46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose. Tiekėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius
su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu, 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
(penkiasdešimt eurų);
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, kad
atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo
pagrindu nepašalinamas iš pirkimo 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.

1) Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
teritorinės
valstybinės
mokesčių inspekcijos pažyma arba
valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama
pateikti
socialinio
draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą
įrodančių dokumentų. Tuo atveju, jeigu
dėl „Sodros“ informacinės sistemos
techninių
trikdžių
perkančioji
organizacija neturės galimybės patikrinti
neatlygintinai prieinamų duomenų apie
tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę
prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka
išduotą
dokumentą
(Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio
socialinio draudimo fondo įstaigų,
susijusių su Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimu, išduotą
dokumentą arba valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis ar šalies, kurioje yra
registruotas tiekėjas, kompetentingos
valstybės institucijos išduota pažyma),
patvirtinantį ar paneigiantį nurodytų
aplinkybių buvimą ar nebuvimą.
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

1.3.

administravimu, išduotą dokumentą arba
pateikia valstybės įmonės Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris
yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
šalies, kurioje jis yra registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos
išduotą pažymą.
Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta,
kad jis galioja susipažinimo su
pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra
priimtinas.
Jeigu tiekėjas negali pateikti šioje dalyje
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.
Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu:
Nereikalaujama pateikti papildomų
1) jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, dokumentų
dėl
atitikties
šiam
kuriais
siekiama
iškreipti
konkurenciją reikalavimui
įrodymo.
Tiekėjas
atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija informaciją pateikia EBVPD.
dėl to turi įtikinamų duomenų;
2) jis 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
Komisijos ar perkančiosios organizacijos
sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas
prieštarautų šio įstatymo nuostatoms;
3) pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų
pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir
atitinkamos padėties negalima ištaisyti;
4) tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie
atitiktį šiame 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 Viešųjų pirkimų
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;
5) 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;
6) 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
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;
7) 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.
2 lentelė.
Eil.
Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys
dokumentai

2.1
.

Paslaugų teikėjas per pastaruosius 5 metus arba per
laikotarpį nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos
(jeigu paslaugų teikėjas veiklą vykdė trumpiau) iki
pasiūlymų pateikimo dienos yra sėkmingai įvykdęs
bent vieną sutartį, kurios įgyvendinimo metu
sukurta ir realizuota bent viena paminklo/skulptūros
idėja. Sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7
pasiūlymo kainos.

Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant
sutarties objektą, paslaugų aprašymą,
trukmę, duomenis apie paslaugų gavėją,
pridedant sukurtų ir realizuotų darbų
vaizdinę medžiagą (teikiama ne daugiau
negu 5 darbų vaizdinė medžiaga),
paslaugų gavėjų atsiliepimus arba kitus
lygiaverčius dokumentus, įrodančius
sėkmingą sutarčių įvykdymą.

2.2
.

Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuris
privalo:
- turėti aukštąjį ar jam prilygintą skulptoriaus ar
dailininko išsilavinimą;
- per pastaruosius 5 metus sukūręs ir įgyvendinęs
bent vieną paminklo/skulptūros idėją

Pateikiamas specialisto CV, nurodant
konkrečius sukurtus kūrinius, pridedant
sukurtų ir realizuotų darbų vaizdinę
medžiagą (teikiama ne daugiau negu 3
darbų vaizdinė medžiaga); aukštojo ar
jam prilyginto mokslo diplomas ar kiti
lygiaverčiai dokumentai. Jei siūlomi
specialistai nėra Tiekėjo darbuotojai, turi
būti
pateikta
siūlomo
specialisto
pasirašyta deklaracija, kurioje nurodyta,
kad konkurso laimėjimo atveju siūlomas
specialistas sutinka teikti numatytas
paslaugas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS KONKURSO PROCEDŪROSE
4.1. Jei konkurso procedūrose dalyvauja ūkio subjektų/autorių grupė, ji pateikia jungtinės
veiklos/bendraautorystės sutartį ir visus ūkio subjektų/autorių grupės narius nurodo Projekto
konkurso sąlygų 2 priede (pateikiamame 2 voke (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 ūkio subjektų/autorių

grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti Projekto vertinimo metu kylančiais
klausimais ir teikti su Projekto įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų/autorių grupės pateiktą Projektą
pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio
subjektų/autorių grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
V. PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas Projektą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
Projekte pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
vykdymui. Tiekėjas atsako už visų pirkimo dokumentų išanalizavimą, įskaitant konkurso sąlygų
paaiškinimus ir papildymus.
5.2. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su Projekto parengimu ir įteikimu, perkančioji
organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir
neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų konkursas.
5.3. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną
Projektą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant projektą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų grupės
dalyvis(jungtinės veiklos sutarties šalis).Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas Projektą kaip
atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame Projekte
nebegali būti subteikėjas.
5.4. Projektas ir maketas asmeniškai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją
turi būti pateiktas iki 2020 m. sausio 30 d. 10 val. 00 min., adresu: Gedimino pr.11, Vilnius,
langelis „Dokumentų priėmimas“ ir tel. +370 706 63739 arba +370 706 63707 iškviečiamas
Dokumentų skyriaus darbuotojas. Perkančiosios organizacijos darbo laikas nuo 8.00 val. iki
17.00 val.
5.5. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl
kurių projektai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Vėliau gauti Projektai nebus priimami. Vėliau
gautus vokus su Projektais perkančioji organizacija užregistruoja ir neatplėštus grąžina jį
atsiuntusiam tiekėjui. Vokai su Projektais taip pat grąžinami tiekėjui, jeigu Projektas pateiktas
neužklijuotame voke.
5.6. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti Projektų pateikimo terminą. Apie naują
Projektų pateikimo terminą Perkančioji organizacija praneša CVP IS priemonėmis visiems
tiekėjams.
5.7. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jei pateikiami kitoje ES
valstybėje narėje išduoti viešieji dokumentai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m.
liepos 6 d. reglamento (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas
supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 3 straipsnyje, prie kurių pridedama daugiakalbė
standartinė forma (jei viena iš kalbų, kuria ji parengta, yra lietuvių kalba), vertimo nereikalaujama.
5.8. Projekte turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Projektas turi galioti ne trumpiau
kaip 90 dienų nuo Projektų pateikimo termino pabaigos (Projekto pateikimo diena į terminą nėra
įskaičiuojama). Jeigu Projekte nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Projektas galioja tiek,
kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Jei Projekte nurodytas galiojimo laikas yra trumpesnis nei
nurodyta šiame punkte, laikoma, kad Projektas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

5.9. Kol nesibaigė Projektų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę CVP IS
priemonėmis prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodytos datos. Jeigu dalyvis
neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti Projekto galiojimą ar jo nepratęsia, toks
Projektas yra atmetamas.
5.10. Projekto pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti užtikrinant jų anonimiškumą.
Projektas (išskyrus maketus) turi būti pateikiamas užklijuotoje bendroje pakuotėje
(užklijuotoje taip, kad jos nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti). Siūlomo projekto
maketas pateikiamas atskiroje uždaroje pakuotėje su ant jos užrašytu projekto devizu.
5.11. Projekto pasiūlymą sudaro techninė dalis (1 vokas (pakuotė)) ir informacinė dalis (2
vokas (pakuotė)), susidedančios iš dalyvio pateiktų duomenų, dokumentų visumos (originalų ar
tinkamai patvirtintų jų kopijų. Ant pakuočių negali būti jokios kitos informacijos (dalyvių
adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų), leidžiančios identifikuoti
konkurso dalyvį, išskyrus pašto žymas ant bendros pakuotės.
5.12. Projekto techninė dalis pateikiama užklijuotame 1 voke (pakuotėje) su ant voko užrašytu
projekto devizu:

PAMINKLO ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI SKULPTŪRINĖSARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PROJEKTO
KONKURSAS

DEVIZAS _________________________

Neatplėšti iki Komisijos posėdžio.

5.13. Šiame voke pateikiama:
5.13.1. Aiškinamasis raštas su idėjos pagrindimu, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje
(Projekto konkurso sąlygų 3 priedas);
5.13.2. siūlomų medžiagų ir/ar atskirų elementų autentiškumo sertifikatai ir/ar aprašymai;
5.13.3. užpildyta Projekto pasiūlymo forma (Projekto konkurso sąlygų 1 priedas);
5.13.4. du planšetai su Projekto grafine bei vizualine informacija, kaip nurodyta techninėje
specifikacijoje (Projekto konkurso sąlygų 3 priedas);
5.13.5. skaitmeninė laikmena (USB raktas), kurioje turi būti įrašyta visa Projekto medžiaga.
Ant USB rakto turi būti nurodytas Konkurso pavadinimas ir Projekto devizas. Skaitmeninė medžiaga
turi būti išsaugota, įrašyta į laikmeną ir pateikta taip, kad pagal ją nebūtų galima identifikuoti
pasiūlymo autoriaus (-ių). Projekto medžiaga turi būti įrašyta į bendrą aplanką, kurio pavadinimas
„Projektas – (Projekto devizas)“, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (Projekto konkurso sąlygų
3 priedas);

5.13.6. pridedamas paminklo maketas: paminklo visuma su architektūrine dalimi masteliu 1:10
ir išdidinta portretinė dalis masteliu 1:5.
5.13.7. autoriai savo nuožiūra gali pateikti ir papildomą, reikšmingą siūlymams pagrįsti
vaizdinę medžiagą (eskizus, vizualizacijas, schemas ir kt.):
5.14. Kartu su Projektu pateikiamas atskirai užklijuotas 2 vokas (pakuotė) su užrašytu tuo
pačiu Projekto devizu:

PAMINKLO ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI SKULPTŪRINĖSARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PROJEKTO
KONKURSAS
DEVIZO ŠIFRAS IR KITI PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTAI

DEVIZAS _________________________

Neatplėšti iki Komisijos posėdžio.

5.15. Šiame voke pateikiama:
5.15.1. Užpildyta Projekto pasiūlymo forma (Projekto konkurso sąlygų 2 priedas), kurioje
nurodoma paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui įrengimo bei kapavietės Antakalnio
kapinėse Vilniuje sutvarkymo kaina.
5.15.2. 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;
5.15.3. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, nurodytas šių konkurso sąlygų 3.2
papunktyje (tiekėjas išsaugo Perkančiosios organizacijos pateiktą EBVPD formą, įkelia (importuoja)
formą į tinklapį adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ pateikia (užpildo) atsakymus į
nurodytus klausimus ir užpildytą dokumentą išsaugo pdf formatu. Tiekėjas pateikdamas
(užpildydamas) atsakymus į nurodytus klausimus, turi vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos

pateiktomis
EBVPD
pildymo
rekomendacijomis,
pateiktomis
šiose
nuorodose
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymorekomendacijos;https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/115001605685-EBVPD);
5.15.4. Jei projektą pateikia tiekėjų/autorių grupė, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta
jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartis (pateikiamas originalas ar patvirtinta jo kopija);
5.15.5. lokalinė sąmata ir Projekto įgyvendinimo grafikas;
5.15.6. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti
tiekėjo pasiūlymą, kopija (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);
5.15.7. voke (pakuotėje) esantys dokumentai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti,
ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas dalyvio
pasirašytu ir patvirtintu antspaudu (jei yra) popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, dalyvio (fizinio
asmens), dalyvio (juridinio asmens) arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra).
5.15.8. 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).
5.16. Šie abu vokai turi būti įdėti į 3 voką (pakuotę), ant kurios nurodomas Projekto
konkurso pavadinimas ir projekto devizas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Gedimino pr.11, Vilnius
PAMINKLO ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI SKULPTŪRINĖSARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PROJEKTO
KONKURSAS
PROJEKTO PASIŪLYMAS

DEVIZAS _________________________

Neatplėšti iki Komisijos posėdžio.

5.17. Tiekėjas iki galutinio Projektų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba
atšaukti savo Projektą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad Projektas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki Projektų pateikimo termino
pabaigos.
VI. POJEKTŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja Projekto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

VII. PROJEKTO KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti
pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki projektų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai
turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas
išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio
keisti nebus galima.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi
paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems prie pirkimo prisijungusiems
tiekėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą
tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
7.4. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) konkurso dokumentai, perkančioji
organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų
pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami
pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija
konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar
susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų
pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami konkurso pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.
VIII. SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTAIS, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA, PROJEKTŲ
VERTINIMO KRITERIJAI
8.1. Konkursui pateiktus Projektus nagrinėja ir vertina perkančiosios organizacijos sudaryta
Komisija.
8.2. Projektai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant Projektus
pateikusių dalyvių atstovams. Vertinami tik anonimiškai pateikti Projektai, atitinkantys paminklo
Adolfui Ramanauskui-Vanagui skulptūrinės-architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo
supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygas.
8.3. Pateikti projektai vertinami pagal šiuos nustatytus kriterijus:
Eil.
Nr.

8.3.1.

Vertinimo
Vertinant atsižvelgiama
Kriterijaus
kriterijaus
lyginamasis
pavadinimas
svoris
K1 – sprendimų Vertinimo kriterijus apima paminklo idėjinių ir Y1=0,5
meninė kokybė
plastinių sprendinių meninę kokybę, meninės idėjos
autentiškumą:




8.3.2.

8.3.3.

išraiškos priemonių ir reikšmių
tikslingumas;
naudojamų medžiagų, spalvų,
faktūrų tarpusavio dermė;

K2
- Vertinama paminklo ir antkapio ansambliškumas ir Y2=0,3
Kontekstualumas dermė su Lietuvos valstybės vadovų laidojimo
vietoje esančia kapaviete
K3 - siūlomų Vertinama
siūlomų
sprendinių
medžiagų Y3=0,2
sprendinių
ilgaamžiškumas
medžiagų
ilgaamžiškumas

8.4. Kiekvienas Komisijos narys įvertina projektą pagal nurodytus kriterijus, kiekvienam
kriterijui suteikdamas balus.
8.5. Komisijos nariams įvertinus projektus, apskaičiuojamas vidutinis kiekvieno projekto
kiekvieno kriterijaus įvertinimas balais pagal šią formulę: Kn= (N1+N2+...Nn)/A x Y
Kur:
Kn –Komisijos narių projekto kriterijaus įvertinimas balais;
N1, N2, ir t. t. – kiekvieno Komisijos nario kriterijaus įvertinimas balais;
A – vertinime dalyvavusių Komisijos narių skaičius.
Y – kriterijaus lyginamasis svoris
8.6. Sudedami visų kriterijų įvertinimai:
P=K1+K2+K3
Kur:
P – projekto įvertinimas balais;
K, K2, K3 – projekto įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų balais.
8.6. Siekiant palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas 10 balų skalė
padalinta į kokybinius intervalus - rekomendacijas kriterijaus (Kn) įvertinimui:
- silpnai (0-2);
- patenkinamai (3-4);
- vidutiniškai (5-6);
- gerai (7-8);
- puikiai (9-10).
Balų
skalė

0-2

Vertinimas

Aprašymas

Silpnai

Kyla pagrįstas įtarimas, kad Projekto atitikimas vertinimo
kriterijams yra tik formalus, nepakankamai pagrįstas
Projekte pristatomais sprendimais. Aprašymas ir grafinė
medžiaga, kaip bus vykdomi projektavimo specifikacijos ir
užduoties reikalavimai pagal atitinkamą vertinimo kriterijų
(Kn) yra mažai įtikinami arba blogai parengti, neaprašyta
(nepateikta) sprendinio koncepcija, nepateikti jų pasiekimo

3-4

Patenkinamai

5-6

Vidutiniškai

7-8

Gerai

9-10

Puikiai

būdai. Įžvelgiama rizika, kad nebus pasiekti rodikliai pagal
atitinkamą vertinimo kriterijų, Projektas bus parengtas
nekokybiškai.
Projekte pateikti tik apibendrinti paminklo įrengimo
projektiniai sprendimai, aprašymas, maketas ne mastelyje
(M1:10) ar išdidinta portretinė dalis ne masteliu 1:5, mažai
pritaikyti perkančiosios organizacijos poreikiams pagal
atitinkamus kriterijus (Kn). Projektinių sprendimų
koncepcija nėra aiški, o pateikta tik apibendrintai arba
fragmentiškai, mažai susieta su Projekte pateiktais
reikalavimais. Nepaaiškintas atitinkamo vertinimo kriterijaus
(Kn) įgyvendinimo pasiekimams ir nepateikti detalūs
sprendimai.
Projekte pateikti perkančiosios organizacijos poreikius
užtikrinantys sprendimai, sprendimo koncepcija išbaigta,
pateikta
argumentacija
dėl
sprendimo
atitikimo
perkančiosios organizacijos poreikiams. Pateikti sprendimai
nepakankamai išsamūs. Tvarkingai ir be klaidų parengtas
pasiūlymas, tačiau nepakankamai apibūdintas sprendimų
atitikimas perkančiosios organizacijos poreikiams, pagal
atitinkamus vertinimo kriterijus (Kn).
Projekte pateiktas meninis sprendimas atitinka perkančiosios
organizacijos poreikius, jų suvokimas visiškai atitinka
techninės specifikacijos ir užduoties nuostatas. Sprendimo
koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl sprendimo
atitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams. Išsamiai
pateiktas architektūrinis - meninis
sprendimas,
vizualizacijos, maketas M1:10 ir išdidinta portretinė dalis
masteliu 1:5. Pateiktų aprašymų, brėžinių turinys aiškiai
nurodo siūlomus sprendinius pagal atitinkamą vertinimo
kriterijų
(Kn).
Paaiškintas
vertinimo
kriterijaus
įgyvendinimo pasiekimas, tačiau pateiktai koncepcijai
trūksta sistemingo požiūrio, papildomai neapimti svarbūs
aspektai įvardinti reikalavimuose, neaiškiai išreikšta
paminklo idėja.
Siūlomas meninis-architektūrinis sprendimas visiškai
užtikrina
Perkančiosios
organizacijos
išreikštus
architektūrinius-meninius poreikius Sprendimo koncepcija
išbaigta, pateikta įtikinama argumentacija, sprendiniai,
maketas M1:10 ir išdidinta portretinė dalis masteliu 1:5,bei
aprašai. Yra aiškiai identifikuotos problemos, išdėstytas
suvokimas apie
meninio objekto
įrengimą, siūlomi
sprendiniai tinkamai integruoti suprojektuotoje erdvėje –
Lietuvos valstybės vadovų laidojimo vietoje. Aiškiai
aprašyti estetiniai ir meniniai sprendiniai, atitinkantys

užsakovo
pageidavimus.
Siūlomi
technologiniai,
inžineriniai, konstrukciniai sprendiniai išpildo keliamus
reikalavimus. Meninė išraiška šiuolaikiška, formuojanti
Lietuvos valstybės vadovų laidojimo vietos įvaizdį.
Projekte pateikta vieninga koncepcija, papildomai
apimanti svarbius aspektus, neįvardintus reikalavimuose,
visiškai atitinka kūriniui keliamus tikslus ir pilnavertiškai
atspindi paminklo idėją.
IX. PROJEKTO PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS
9.1. Įvertinusi projektus, Komisija sudaro projektų eilę komisijos narių suteiktų vertinimo balų
mažėjimo tvarka.
9.2 Projektų eilė su tiekėjų devizais fiksuojama protokole. Jeigu pateiktas tik vienas
pasiūlymas, projektų eilė nesudaroma.
9.3. Komisija gali ir neskirti pirmosios vietos, jeigu mano, kad pateikti projektai atitinka
formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į konkurso dokumentuose nurodytus tikslus,
perkančiajai organizacijai yra nepriimtini.
9.4. Komisija turi teisę susipažinti su informacija apie Projektus pateikusius dalyvius
(dalyvių devizų šifrai) tik sudariusi preliminarią Projektų eilę.

X. SUSIPAŽINIMAS SU INFORMACIJA APIE DALYVIUS
10.1. Perkančioji organizacija apie Komisijos posėdį, kuriame bus susipažįstama su
informacija apie dalyvius (dalyvių devizų šifrai), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša
visiems dalyviams ne vėliau nei prieš 2 dienas iki komisijos posėdžio. Pranešime nurodoma
susipažinimo su šia informacija vieta, diena, valanda ir minutė.
10.2. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti
atstovai. Šiame posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams, pateikusiems
Projektą, bus leidžiama viešai ištaisyti pastebėtus pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus,
kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
10.3. Vokus su projektų devizų šifrais atplėšia vienas iš Komisijos narių procedūroje
dalyvaujančių tiekėjų ar jų įgaliotų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei tiekėjai ar
jų įgalioti asmenys neatvyksta.
10.4. Atplėšus vokus su devizų šifrais, komisija procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
atstovams paskelbia preliminarią projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su projektų devizų
šifrais atplėšimo procedūrą Komisija įformina atskiru protokolu.
10.5. Po vokų su devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo, Komisija patikrina
dalyvių pateiktus EBVPD.
10.6. Prieš nustatydama laimėjusį projektą, Perkančioji organizacija reikalauja, kad
daugiausia balų surinkusio projekto tiekėjas (o jei daugiausia balų surinko keli projektai, tai šių
projektų tiekėjai) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.
10.7. 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.
10.8. Komisija atmeta projektą, jeigu:
10.8.1. projektas gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto projektų pateikimo
termino pabaigos;
10.8.2. projektas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą;
10.8.3. projektas neatitinka Projekto konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų;
10.8.4. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl
dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir perkančiajai
organizacijai prašant, nepatikslino jų;
10.8.5. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
savo atitiktį Projekto konkurso dokumentų reikalavimams (dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti
pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis
charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina) ir, perkančiajai organizacijai prašant,
nepatikslino jų;
10.8.6. projekto galutinis įvertinimo balas mažesnis nei 5 balai;
10.8.7. pasiūlyta projekto kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;
10.8.8. kitais perkančiosios organizacijos Projekto konkurso dokumentuose nustatytais
atvejais.
10.9. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso projekto, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad
projektas turi būti atmestas.
10.10. Pirmąją vietą pretenduojantis laimėti autorius įsipareigoja koreguoti projektą tuo
atveju, jeigu Komisija pateikia motyvuotas pastabas, per Komisijos nustatytą terminą, bet ne vėliau
kaip 15 darbo dienų nuo pastabų pateikimo dienos.
10.11. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po dalyvių pašalinimo
pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos patikrinimo procedūrų, praneša kiekvienam dalyviui apie
projektų eilę, projekto konkurso laimėtoją, o dalyviui, kurio projektas neįrašytas į šią eilę, – ir
projekto atmetimo priežastis.
XI. PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, PREMIJŲ IŠMOKĖJIMAS
11.1. Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais
prizais (premijomis):
I vietos laimėtojui – 2 000,00 eurų;
II vietos laimėtojui – 1 500,00 eurų;
III vietos laimėtojui – 1 000,00 eurų.

11.2. Projekto konkurso pirmos vietos laimėtojas bus kviečiamas į neskelbiamas derybas dėl
paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui projekto parengimo, projekto vykdymo
priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija kvies derėtis dėl
pasiūlymo kainos ir kitų projekto įgyvendinimo sąlygų, siekdama geriausio konkurso dokumentuose
nurodytus perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančio rezultato.
11.3. Piniginius prizus nurodytų vietų laimėtojams perkančioji organizacija išmoka per 30
kalendorinių dienų nuo paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui projekto parengimo,
projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos.
11.4. Tuo atveju, kai Projekto konkurso pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę
vietą, pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų/autorių grupė, premija
išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas
dalyvauti konkurse visų partnerių (autorių) vardu.
11.5. Dalyviams, kurių pateikti Projekto pasiūlymai nelaimi prizinių vietų, premijos
nemokamos.
11.6.
Konkurso prizines vietas laimėjusius projektus pateikę tiekėjai sutartimi suteikia
Perkančiajai organizacijai išimtines autorių turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių
teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, į projektus neribotam laikui. Autorių turtinių teisių
galiojimo teritorija – Lietuvos Respublika ir kitos valstybės. Perkančiajai organizacijai nurodytos
turtinės teisės į projektus suteikiamos naudoti išimtinai tik paminklo ir antkapio Adolfui
Ramanauskui-Vanagui įgyvendinimo tikslais.
XII. INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO
TVARKĄ
12.1. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė
atidėjimo terminas, t.y. ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo išsiuntimo iš perkančiosios
organizacijos dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas,
su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra kitų suinteresuotų dalyvių.
12.2. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia,
alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
XIII. PAGRINDINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Sutarties objektas – paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui įrengimas bei
kapavietės Antakalnio kapinėse Vilniuje sutvarkymas.
13.2. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2020 m. liepos 1 d.
13.3. Į Paslaugų, kurias perkančioji organizacija gali įsigyti pagal Sutartį, sumą įskaičiuoti visi
mokesčiai ir visos paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu, įskaitant sąskaitų
teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokestį
13.4. Sutartyje nustatyta fiksuota Paslaugų kaina (toliau – kaina) ir ji sutarties galiojimo metu
nebus keičiama.
13.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti Paslaugas pagal
Projekto techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, o perkančioji
organizacija įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas sutartyje nustatyta tvarka.

13.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugas teiks turintys teisę jas teikti
asmenys bei kvalifikuoti specialistai.
13.7. Atsiskaitoma su Tiekėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas į Tiekėjo rekvizituose
nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo
(informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis) dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo
pagrindas yra Sutarties šalių pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Paslaugų perdavimopriėmimo aktas pasirašomas, jeigu paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus, suteiktos laiku, yra
tinkamos ir kokybiškos, taip pat yra įvykdyti kiti Sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas PVM
sąskaitą faktūrą Tiekėjas taip pat turi nurodyti Sutarties datą ir numerį, pagal kurią ji išrašyta.
13.8. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško tarpusavio įsipareigojimų
įvykdymo pagal sutartį.
13.9. Šalis, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjusi raštu kitą šalį, gali nutraukti sutartį, jei ji
nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.
Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 str. Nuostatomis.
13.10. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.
13.11. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant paslaugų
teikėjo kaltės, raštu įspėjusi paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.
13.12. Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl sutarties vykdymo būtų sprendžiami
derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos
teisme pagal perkančiosios organizacijos buveinės vietą.
13.13. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius paslaugų, Užsakovui pareikalavus,
Tiekėjas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku ir (arba) tinkamai nesuteiktų paslaugų kainos
už kiekvieną uždelstą dieną.
13.14. Jei perkančioji organizacija dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo per sutartyje nurodytą
terminą, paslaugų teikėjui raštu pareikalavus, perkančioji organizacija moka paslaugų teikėjui 0,03 %
(trijų šimtųjų proc.) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už faktiškai suteiktas paslaugas už
kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki apmokėjimo dienos.
13.15. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra
neatsiejama sutarties dalis.
13.16. Konkurso prizines vietas laimėjusius projektus pateikę tiekėjai sutartimi suteikia
Perkančiajai organizacijai išimtines autorių turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių
teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje, į projektus neribotam laikui. Autorių turtinių teisių
galiojimo teritorija – Lietuvos Respublika ir kitos valstybės. Perkančiajai organizacijai nurodytos
turtinės teisės į projektus suteikiamos naudoti išimtinai tik paminklo ir antkapio Adolfui
Ramanauskui-Vanagui įgyvendinimo tikslais.
XIV. KITOS NUOSTATOS
14.1 . Konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Sąlygose, vykdomos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis
patvirtintomis 2017 m. rugpjūčio 22 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-671 ir kitų teisės aktų
nuostatomis.
14.2. Perkančiajai organizacijai nutraukus Projekto konkursą, dalyviams kompensacija

nebus mokama.
14.3. Premijuotų projektų medžiaga (maketas, planšetai, aiškinamasis raštas ir CD/USB)
lieka perkančiosios organizacijos nuosavybe. Perkančioji organizacija taip pat įgauna turtinę teisę
publikuoti ir kitaip viešinti šių projektų medžiagą. Visos neturtinės teisės lieka šių projektų
autoriams.
14.4. Pirmosios konkursui pateikto Projekto 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
asmenų paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais privalo nurodyti projekto (-ų)
autorių (-ius).
14.5. Konkurso prizinių vietų nelaimėję dalyviai turi teisę savo lėšomis atsiimti konkursui
pateiktą projektą per 30 dienų nuo konkurso procedūrų pabaigos. Nurodytais terminais neatsiėmus
projekto, šis tampa perkančiosios organizacijos nuosavybe. Apie konkurso procedūrų pabaigą ir
galimybę atsiimti projektus perkančioji organizacija tiekėjus informuos CVP IS sistemoje.
14.6. Už gautų projektų sugadinimą arba praradimą perkančioji organizacija neatsako.
14.7. 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.
_______________

Projekto konkurso sąlygų
1 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL PAMINKLO ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI SKULPTŪRINĖSARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
DEVIZAS ____________________________________________________

_____________ Nr.______
(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Projekto konkurso sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto projekto konkurso skelbime paskelbtame CVP IS;
2) supaprastinto projekto konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
Ei.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas
(Išvardinami konkurso sąlygų 5.13
dokumentai)

p.

Dokumento
reikalaujami skaičius

Projekto pasiūlymas galioja iki 2020 m. ______________ d.
______________________

puslapių

Projekto konkurso sąlygų
2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL PAMINKLO ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI SKULPTŪRINĖSARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
DEVIZO ŠIFRAS IR KITI PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTAI
DEVIZAS ____________________________________________________
_____________ 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
Ūkio subjekto, kurio pajėgumais/ištekliais (t. y. kitų ūkio subjekto
kvalifikacija) tiekėjas ketina remtis, neatsižvelgiant į ryšio su tais
ūkio subjektais teisinį pobūdį, pavadinimas*
Subtiekėjo/kito ūkio subjekto adresas
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėją (-us)/kitą ūkio subjektą
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui/kitam
ūkio subjektui
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris
nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų)
darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo
metu:
Kiti specialistai, priklausomai nuo pasiūlytos architektūrinės
meninės idėjos pobūdžio, aktualių teisės aktų numatyta tvarka
reikalingi projektui pagal pasiūlytą idėją parengti, suderinti ir
įgyvendinti.
*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)), kitą ūkio subjektą, kurio
pajėgumais/ištekliais, tiekėjas ketina remtis, ketina įdarbinti specialistą (-us).
Kitas (-i) ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais tiekėjas
nesiremia (tokiais laikomi ūkio subjektai, kurie vykdo sutartines
tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad
atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kaip tai numatyta konkurso

sąlygų III skyriaus 2 lentelėje )**
Kito (-ų) ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai)
Perduodamos sutartinės prievolės
**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia kitus
ūkio subjektus.
Garantuojame, kad sukurtas Projektas yra originalus ir jis ar jo atskiros dalys nepažeidžia
jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių. Jei išaiškėtų, kad Projektas pažeidžia trečiųjų
asmenų teises, įsipareigojame savo jėgomis ir lėšomis kompensuoti padarytą žalą tretiesiems
asmenims.
Siūlomas projektas ir kiti projekto pasiūlymo dokumentai visiškai atitinka pirkimo
dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Siūlomo projekto įgyvendinimo kaina:
Eil.
Nr.
1.

Kaina be
PVM, Eur

Pavadinimas

21 proc.
PVM, Eur

Iš viso kaina
su PVM, Eur

Paminklo
ir
antkapio
Adolfui
Ramanauskui-Vanagui
Antakalnio
kapinėse Vilniuje įrengimo projekto
parengimas ir įgyvendinimas
Iš viso:

BENDRA PASIŪLYMO KAINA__________________________________________ EUR su
PVM
(skaičiais ir žodžiais)
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo
kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pridedama: lokalinė sąmata ir Projekto įgyvendinimo grafikas
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą,
patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Ei.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento
skaičius

puslapių

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 Projekto konkurso sąlygų 5.15.1
papunktyje):

E
Eil.
Nr.

Dokumentas yra
puslapyje

Pateikto dokumento pavadinimas

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti,
kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Projekto pasiūlymas galioja iki 2020 m. ______________ d.
________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

____________

Projekto konkurso sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Gedimino
pr. 11, LT – 01103 Vilnius.
2. Dabartinės situacijos apžvalga. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. deklaracijos (toliau – Deklaracija) signataras, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
ginkluotųjų pajėgų vadas, nuo 1953 m. – aukščiausiasis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ir dėl
nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūnas Adolfas Ramanauskas-Vanagas palaidotas
Antakalnio kapinėse Vilniuje.
Siekiant sutvarkyti Deklaracijos signataro A. Ramanausko-Vanago amžinojo poilsio vietą,
tikslinga organizuoti kapavietės (paminklo ir antkapio) A. Ramanausko-Vanago atminimui įamžinti
Antakalnio kapinėse Vilniuje skulptūrinių-architektūrinių idėjų sukūrimo ir įgyvendinimo konkursą
(toliau – Konkursas).
3.
Konkurso tikslas – deramai sutvarkyti A. Ramanausko-Vanago amžinojo poilsio vietą,
sukurti ir pastatyti paminklą ir antkapį jau suprojektuotoje erdvėje – Lietuvos valstybės vadovų
laidojimo vietoje (Vilniuje esančiose Antakalnio kapinėse).
4. Reikalavimai paminklui:
4.1. siūloma dominuojanti paminklo ašis – vertikali. Joje, kuriant erdvinę paminklo dalį,
turi būti įkomponuotas atpažįstamas A. Ramanausko-Vanago portretas. Siūloma remtis turima
dokumentine medžiaga, pvz., Gražinos Pigagaitės-Vilbik 1947 m. darytose fotografijose įamžinto
tuometinio Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado A. Ramanausko-Vanago atvaizdu su plėšriųjų
paukščių jaunikliais (naudotinas vanago simbolis). Paminklą ir antkapį A. Ramanauskui-Vanagui
atminti siūloma kurti iš granito, bronzos arba kitų ilgaamžių medžiagų;
4.2. sprendimų meninė kokybė – paminklo idėjinių ir plastinių sprendinių meninė kokybė,
meninės idėjos autentiškumas:
 išraiškos priemonių ir reikšmių tikslingumas;
 naudojamų medžiagų, spalvų, faktūrų tarpusavio dermė;
4.3. kontekstualumas – paminklo ir antkapio ansambliškumas ir dermė su Lietuvos
valstybės vadovų laidojimo vietoje esančia kapaviete;
4.4. siūlomų sprendinių medžiagų ilgaamžiškumas;
4.5. paminklo užrašas:
„LIETUVOS VALSTYBĖS VADOVAS,
KOVOJĘS SU SOVIETŲ OKUPACIJA,
ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS
1918–1957
(Kryžiaus ženklas)“.
4.6. Antkapyje turi būti numatyta vieta Deklaracijos signataro ženklui įrengti, jį darniai
įkomponuojant į bendrą kapavietės sutvarkymo projektą.
4.7. Kapavietės statiniai turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-1692 (žiūrėti nuorodoje https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/73e22010b0f711e88f64a5ecc703f89b/asr).
4.8. Pasiūlyme turi būti įvertinti visi paminklui ir antkapiui įrengti reikalingi darbai (taip pat
ir parengiamieji) ir medžiagos.

4.9. Projekto sprendiniai turi atitikti galiojančių teisės aktų ir dokumentų (teritorijų
planavimo ir kt.) reikalavimus.
5. Konkursui pateikiama:
5.1. Aiškinamasis raštas, kuriame turi būti:
- aprašyta architektūrinės koncepcijos bei paminklo ir antkapio sprendinių pagrindimas,
numatomų naudoti medžiagų aprašymas, pateikiama pagrindžianti grafinė medžiaga, projekto idėjai
perteikti reikalinga informacija;
- architektūrinės idėjos aprašymas su papildančia grafine medžiaga;
- skaitmeninė laikmena USB raktas. Skaitmeninėje laikmenoje turi būti įrašyta visa grafinė
(planšetai ir kita grafinė medžiaga elektroniniuose (.jpg ir/ar .pdf) formatuose) ir aiškinamojo rašto
medžiaga. Aiškinamasis raštas ir kiekvienas planšetas turi būti įrašyti atskirame faile. Skaitmeninė
medžiaga turi būti išsaugota, įrašyta į laikmeną ir pateikta taip, kad pagal ją nebūtų galima
identifikuoti pasiūlymo autoriaus (-ių).
5.2. Grafinė medžiaga dviejuose sukomponuotuose, atspausdintuose, su ne mažiau kaip 2 mm
kietu pagrindu, planšetuose (išmatavimai 100 (h) x 70 cm );
5.3. kapavietės su vieta paminklui planas (M1:200);
5.4. ne mažiau kaip 4 (keturios) vizualizacijos iš skirtingų rakursų, geriausiai atskleidžiančios
paminklo projekto architektūrinę ir skulptūrinę idėją; vizualizacijose turi matytis kontekstas
(gretimybės);
5.5. paminklo maketas: paminklo visuma su architektūrine dalimi masteliu 1:10 ir išdidinta
portretinė dalis masteliu 1:5.
5.5. papildoma vaizdinė medžiaga, reikalinga koncepcijos pagrindimui;
5.6. lokalinė sąmata ir projekto įgyvendinimo grafikas;
6. Reikiamą apimtį idėjos pilnam suvokimui nustato ir pateikia pats tiekėjas. Visos pateiktos
darbo dalys turi būti pažymėtos vienodu autoriaus pasirinktu devizu.

