PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DAINININKO STASIO POVILAIČIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO
PALANGOJE IDĖJOS PROJEKTO KONKURSO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. A1-1002
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-9, ir 2016 metų
Palangos miesto savivaldybės Kultūros programa (Nr. 8), patvirtinta Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-250:
1. Į p a r e i g o j u Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus
vyriausiąją specialistę Kristiną Litvinienę organizuoti ir vykdyti dainininko Stasio Povilaičio
atminimo įamžinimo Palangoje idėjos projekto pirkimą konkurso būdu.
2. T v i r t i n u dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje idėjos
projekto konkurso sąlygas (pridedama).

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo
Nr. A1-1002
2 punktu
DAINININKO STASIO POVILAIČIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO PALANGOJE
IDĖJOS PROJEKTO KONKURSO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje idėjos projekto
konkursą (toliau – Konkursas) skelbia ir organizuoja Palangos miesto savivaldybės administracija,
įstaigos kodas 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,
Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis,
patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. A1-16, Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu,
patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-9, ir 2016
metų Palangos miesto savivaldybės Kultūros programa (Nr. 8), patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-250.
3. Skelbimas apie Konkursą ir Konkurso dokumentai skelbiami Palangos miesto
savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.
4. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripažinimo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
5. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, viešieji
juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupė, atitinkantys Konkurso dalyviams keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Dalyvių skaičius neribojamas.
6. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas Konkurso sąlygose nustatytus
reikalavimus atitinkantis projektas.
7. Konkursui pateiktus projektus vertina Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija).
8. I-III vietas užėmusiems projektams bus skiriamos piniginės premijos.
9. Konkurso koordinatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Litvinienė, tel. (8 460) 48 557, el. p.
kristina.litviniene@palanga.lt.
II. KONKURSO OBJEKTAS IR TIKSLAS
10. Konkurso objektas – dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje
projektas (toliau – projektas).
11. Konkurso tikslas – iš Konkursui pateiktų projektų atrinkti 3 geriausius projektus.
12. Trumpa informacija apie įamžinamą asmenybę: vienas populiariausių dainininkų
šviesaus atminimo maestro Stasys Povilaitis į Palangą gyventi atvyko 1961 m. Baigęs aštuonmetę
mokyklą, mokslus tęsė vakarinėje mokykloje. Su vienminčiais buvo subūręs jaunimo estrados
ansamblį. Vėliau Vilniuje studijavo žurnalistiką, dainavo įvairiuose ansambliuose, iš kurių
žinomiausias „Nerija“. Nuo 1987 m. buvo koncertinės organizacijos „Tonas“ estrados artistas,
rengė autorines programas, koncertavo Lietuvoje bei užsienyje. Maestro daugybę kartų koncertavo
Palangos vasaros estradoje (dabar Palangos koncertų salė). 2013 m. S. Povilaitis minėjo savo
penkiasdešimtmetį scenoje. Paskutinis jo viešas pasirodymas – 2015 m. liepos 6 d., kai jis kartu su
kitais atlikėjais atliko tautišką giesmę ant Palangos tilto akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
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S. Povilaitis mirė 2015 m. spalio 6 d. Jo valia, urna su kremuotais palaikais palaidota Palangos
miesto kapinėse.
S. Povilaitis nepaprastai mylėjo jūrą, Birutės parką, Palangos tiltą. Ramioje Maironio
gatvelėje turėjo namą, kuriame mėgdavo leisti laiką ne tik vasarą, bet ir žiemą.
13. Palangoje yra ne viena vieta, kurioje gali būti įamžintas dainininko Stasio
Povilaičio atminimas, todėl siūlomos idėjos neapribojamos turinio, formos, medžiagiškumo ir
vietos prasme.
14. Rengdami projektą Konkurso dalyviai turi vadovautis visomis Konkurso sąlygomis
bei jų priedais.
15. Projektas į dalis neskaidomas. Alternatyvių projektų pateikti negalima.
III. KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
16. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai ar juridiniai asmenys, neturintys
ekonominių ar artimos giminystės ryšių su Konkurso koordinatoriumi bei Komisijos nariais.
17. Norintys dalyvauti Konkurse, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
17.1

Konkurso dalyvis turi būti įregistruotas
įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti
teisę verstis meninio apipavidalinimo,
skulptūros, statybos, architektūros,
restauravimo, dizaino ar panašia veikla.

17.2

Per paskutinius 3 metus arba per laiką
nuo Konkurso dalyvio įregistravimo
dienos (jeigu Konkurso dalyvis vykdė
veiklą mažiau nei 3 metus) Konkurso
dalyvis yra sėkmingai įvykdęs bent
vieną sutartį, susijusią su meniniu
apipavidalinimu, skulptūra, statyba,
architektūra, restauravimu ar dizainu,
kurios vertė ne mažesnė nei 0,7
pasiūlymo vertės.

17.3

Konkurso dalyvis turi pasiūlyti bent
vieną turintį tinkamą kvalifikaciją
specialistą, atliksiantį projektavimo
darbus, kuris turi tenkinti šiuos
reikalavimus:
- turi aukštąjį universitetinį meno studijų

Konkurso
dalyvio
(juridinio
asmens)
registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta
kopija arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra
nustatyta toje valstybėje, kurioje Konkurso
dalyvis registruotas) išduotas dokumentas
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), ar
įstatų kopija (jeigu tai kitos šalies tiekėjas –
profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų
pažyma ar priesaikos pažyma), liudijanti
Konkurso dalyvio teisę verstis meninio
apipavidalinimo,
skulptūros,
statybos,
architektūros, restauravimo, dizaino ar panašia
veikla, taip pat teikti projektų organizavimo ar
kitas panašias paslaugas.
Jei dalyvauja fizinis asmuo – verslo liudijimo
atitinkamai veiklai tinkamai patvirtinta kopija.
Konkurso dalyvio arba jo įgalioto asmens
patvirtintas per paskutinius 3 metus arba per
laiką nuo Konkurso dalyvio įregistravimo
dienos (jeigu Konkurso dalyvis veiklą vykdė
mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių,
susijusių
su
meniniu
apipavidalinimu,
skulptūra, statyba, architektūra, restauravimu
ar dizainu sąrašas, kuriame nurodomas
sutarties pavadinimas, pradžios ir pabaigos
datos, vertė, užsakovo rekvizitai bei
pateikiamas trumpas sutarties aprašymas.
Konkurso dalyvio siūlomų specialistų sąrašas,
nurodant vardus, pavardes, išsilavinimą,
trumpą profesinės patirties aprašymą. Prie
sąrašo turi būti pridėtos kiekvieno specialisto
išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos ir
profesinę
kvalifikaciją
patvirtinančių
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srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
dokumentų kopijos.
- per paskutinius 3 metus arba per laiką
nuo veiklos vykdymo pradžios (jeigu
vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra
sėkmingai įvykdęs bent vieną sutartį,
susijusią su meniniu apipavidalinimu,
skulptūra,
statyba,
architektūra,
restauravimu ar dizainu, kurios vertė ne
mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės.
18. Projektą gali pateikti ir ūkio subjektų grupė. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą
idėjos projektą, privalo pateikti patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jei projektą pateikia
ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 17.1-17.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys
arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
19. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su
kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti
su projekto įvertinimu, premijos išmokėjimu susijusią informaciją.
20. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą.
21. Tiekėjo, registruoto užsienio valstybėje, pateikiami dokumentai turi būti legalizuoti
nustatyta tvarka.
IV. KONKURSO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, AIŠKINIMAS IR KEITIMAS
22. Konkurso dokumentai viešai skelbiami Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje www.palanga.lt.
23. Konkurso dalyviai registruojami elektroniniu paštu kristina.litviniene@palanga.lt.
Užsiregistravę Konkurso dalyviai gaus Konkurso sąlygų priedus bei su Konkursu susijusius
perkančiosios organizacijos pranešimus (Konkurso dokumentų paaiškinimus, patikslinimus,
informaciją apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą ir kt.).
24. Klausimus, susijusius su Konkurso sąlygomis, Konkurso dalyviai gali užduoti iki
2016 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val. elektroniniu paštu kristina.litviniene@palanga.lt. Atsakymai į
klausimus per 3 darbo dienas bus siunčiami registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
25. Konkurso dalyvis, nepasinaudojęs galimybe prašyti paaiškinti (patikslinti)
Konkurso dokumentus iki Konkurso sąlygose nustatyto termino pabaigos, įsipareigoja nesiremti šio
Konkurso dokumentų neaiškumais (netikslumais) ginčo, pretenzijos ar skundo atveju.
26. Perkančioji organizacija turi teisę, savo iniciatyva ir/ar atsižvelgiant į Konkurso
dalyvių klausimus, iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val. daryti neesminius Konkurso sąlygų
pakeitimus ir papildymus, apie tai informuojant visus užsiregistravusius Konkurso dalyvius.
Konkurso sąlygų pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama Konkurso sąlygų dalis.
V. PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
27. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną projektą – individualiai arba kaip ūkio
subjektų grupės narys. Jei Konkurso dalyvis pateikia daugiau kaip vieną idėjos projektą arba kaip
ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis projektus, tokie projektai atmetami.
28. Konkurso dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu.
Perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų padengimo. Perkančioji
organizacija neatsako ir neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi
Konkursas.
29. Konkurso dalyvio projektas bei kita korespondencija turi būti pateikiama lietuvių
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kalba.
30. Projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 9 d. 13.00 val. šiuo
adresu: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
(priimamasis).
31. Projektas perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu, per kurjerį arba Konkurso
dalyviui pačiam perduodant projektą perkančiajai organizacijai, kuris turi būti užregistruotas
perkančiojoje organizacijoje, nurodant tikslią gavimo datą ir laiką valandomis ir minutėmis.
32. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Vėliau gauti projektai nebus priimami. Vėliau
gautus projektus perkančioji organizacija arba jos įgaliotas atstovas užregistruoja ir neatplėštus
grąžina jį atsiuntusiam Konkurso dalyviui. Projektai taip pat grąžinami dalyviui, jeigu projektas
pateiktas neužklijuotas.
33. Projektai privalo būti pateikti anonimiškai. Anonimiškumo reikalavimas laikomas
pažeistu, jei projekte (bet kokioje jo sudėtinėje dalyje, taip pat ir skaitmeninėje laikmenoje) yra
nurodytas autoriaus ar jų grupės vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, logotipai ar bet
kuri kita Konkurso dalyvį identifikuoti leidžianti informacija.
34. Konkurso dalyvis savo pateikiamą projektą privalo paženklinti devizu (kodu).
Devizas – Konkurso dalyvio pasirinktas raidinis kodas (ne daugiau trijų žodžių), kuris rašomas ant
visų projekto dokumentų (aiškinamojo rašto, planšečių) ir visų pateikiamų pakuočių bei maketų.
Dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą.
35. Projektas (šių Konkurso sąlygų 36 punktas) pateikiamas atskiroje pakuotėje
(1 vokas), užklijuotoje taip, kad įpakavimo nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti. Ant šios
pakuotės turi būti tik šis užrašas:
„Dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje
idėjos projekto konkursui
PROJEKTAS
Devizas: __________ “
Kitoje pakuotėje (2 vokas) pateikiama užpildyta devizo iššifravimo forma (šių
Konkurso sąlygų priedas) ir Konkurso dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai ar patvirtintos jų
kopijos. Ant šios pakuotės turi būti tik šis užrašas:
„Dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje
idėjos projekto konkursui
DEVIZO ŠIFRAS
Devizas: __________
Neatplėšti iki projektų vertinimo komisijos posėdžio“
Abi aukščiau aprašytos pakuotės (1 ir 2 vokai) pateikiamos supakuotos į bendrą voką
(pakuotę), ant kurio turi būti tik šis užrašas:
„Dainininko Stasio Povilaičio atminimo įamžinimo Palangoje
idėjos projekto konkursui
Devizas: __________ “
36. Projektas privalo atitikti šiuos sudėties, turinio bei apimties reikalavimus:
36.1. Siūloma idėja turi atliepti įamžinamą asmenybę, sąsajas su Palanga bei
architektūrinę aplinką.
36.2. Idėja turi būti originali ir patraukli (svarbu estetinė ir vizualinė kokybė).
36.3. Turi būti aiškus formos ir turinio suderinamumas.
36.4. Naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžės.
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36.5. Tekstai (jeigu yra) turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalbomis.
36.6. Atskiroje A4 formato popierinėje byloje turi būti pateiktas aiškinamasis raštas
(1 egz.). Aiškinamasis raštas gali būti papildytas iliustracine (vaizdine) medžiaga. Aiškinamojo
rašto titulinio lapo dešiniajame kampe turi būti užrašytas devizas, o lapo apačioje – tekstas
„Aiškinamasis raštas“. Jame turi būti nurodyta:
36.6.1. Trumpas idėjos apibūdinimas, sprendimo paaiškinimas.
36.6.2. Medžiagiškumas.
36.6.3. Vieta.
36.6.4. Preliminari projekto parengimo ir įvykdymo kaina eurais, įskaitant PVM.
36.7. Visi brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga turi būti pateikti ant ne daugiau
kaip 4 planšečių, kurių matmenys – 70x100 cm (planšetės eksponuojamos vertikaliai). Projekto
brėžiniai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienos planšetės viršutiniame dešiniajame kampe
(atitraukus 2 cm nuo planšetės kraštų) užrašomas devizas 1,0 cm dydžio šriftu. Iki A3 formato lapo
sumažintos spalvotos planšečių kopijos turi būti pateikiamos aiškinamojo rašto byloje kaip priedai.
37. Konkurso dalyviai turi teisę pridėti ir kitus projektą apibūdinančius dokumentus,
vizualinę medžiagą, planus ir kt.
38. Visa projekto medžiaga turi būti įrašyta skaitmeninėje laikmenoje (kompaktiniame
diske CD arba DVD), kuri įdedama į aiškinamojo rašto segtuvą. Joje turi būti įrašyta visa pateikta
medžiaga (planšetės, aiškinamasis raštas ir kt.) PDF formate. Aiškinamasis raštas ir kiekviena
planšetė turi būti įrašyta atskirame faile. Ant skaitmeninės laikmenos turi būti užrašytas devizas.
Skaitmeninė medžiaga turi būti pateikta taip, kad pagal ją nebūtų galima identifikuoti Konkurso
dalyvio(-ių).
39. Voke su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Devizo šifras“, Konkurso dalyvis
perkančiajai organizacijai pateikia:
39.1. Projekto devizo šifrą: projektą pateikusio Konkurso dalyvio ar ūkio subjektų
grupės pavadinimas (jei projektą pateikia juridinis asmuo) ar vardas (-ai), pavardė (-ės) (jei projektą
pateikia fizinis (-iai) asmuo (-ys)), įmonės kodas (jei projektą pateikia juridinis asmuo), buveinės
adresas, telefono bei fakso numeriai, ei. pašto adresas. Jungtinės veiklos pasiūlymo atveju –
jungtinės veiklos sutartis, nurodomas įgalioto atstovo pavardė ir telefono numeris. Juridiniai
asmenys turi nurodyti projekto autorių arba autorius, jų procentinį indėlį į projektą bei jų
kontaktinius telefono numerius (šių Konkurso sąlygų priedas).
39.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo
deklaracija apie tai, kad Konkurso dalyvis nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos
valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų Konkurso dalyvių atstovams pinigų ar dovanų,
nesuteikė ir nesuteiks jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas,
susijusias su palankiais veiksmais laimėti Konkursą.
39.3. Dokumentai (su priedais) turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti. Dokumentų
paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas Konkurso dalyvio pasirašytu ir patvirtintu
antspaudu (jei yra) popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, Konkurso dalyvio arba įgalioto
asmens (jei yra) vardas, pavardė, pareigos.
40. Konkurso koordinatorius patikrina, ar pateikti projektai atitinka Konkurso sąlygose
nustatytus projektų pateikimo, anonimiškumo, sudėties reikalavimus. Informacija pateikiama
Komisijos nariams pirmojo posėdžio pradžioje. Koordinatorius netikrina, ar pateikti projektai
atitinka Konkurso sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus.
VI. VIEŠAS PROJEKTŲ EKSPONAVIMAS
41. Viešas projektų eksponavimas vyks nuo 2016 m. rugsėjo 10 iki 16 d. imtinai
Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Vytauto g. 61 (III aukštas), Palangoje. Su
projektais bus galima susipažinti darbo dienomis nuo 10 val. iki 19 val. (šeštadienį nuo 10 val. iki
16 val.). Visi norintys galės raštu išreikšti savo nuomonę apie eksponuojamus projektus.
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42. Projektų skaitmeninės kopijos bus eksponuojamos Palangos miesto savivaldybės
interneto svetainėje www.palanga.lt.
VII. PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
43. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:
43.1. Idėjos originalumas, savitumas, patrauklumas, meninė vertė.
43.2. Suderinamumas su aplinka.
43.3. Formos ir turinio dermė (asmenybės atspindėjimas meniniame sprendime).
43.4. Projekto sąmatos pagrįstumas.
44. Projektus vertinant pagal 43 punkte nurodytus kriterijus, laikoma, kad kiekvieno jų
svarba yra vienoda.
VIII. PROJEKTŲ VERTINIMAS
45. Konkursui pateiktus projektus vertina ir sprendimus priima Komisija uždarame
posėdyje.
46. Komisijos posėdis numatomas 2016m. rugsėjo 16 d. Atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms Komisijos posėdis gali būti perkeliamas į kitą dieną. Apie tikslią Komisijos posėdžio
datą, laiką ir vietą bus paskelbta Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.,
Konkurso dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas.
47. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
Komisijos narių.
48. Komisijos nariai prieš projektų vertinimo pradžią privalo pasirašyti nešališkumo
deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
49. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris išrenkamas Komisijos
posėdžio pradžioje.
50. Komisijos posėdžių sekretoriaus funkcijas atlieka Konkurso koordinatorius.
51. Komisijos posėdyje dalyvauja Komisijos nariai, Konkurso koordinatorius (be balso
teisės), recenzentai (be balso teisės).
52. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodomi įvertintų ir atmestų
projektų vertinimo motyvai, vertinimo balai ir Komisijos rekomendacijos. Komisijos protokolus
pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
53. Komisija, atsižvelgusi į Konkurso koordinatoriaus ir recenzentų pateiktas
ataskaitas, sprendžia ar pateikti projektai gali būti pripažinti tinkamais vertinti. Komisija atmeta
tuos projektus kurie:
53.1. Išsiųsti ar gauti po Konkurso sąlygose nustatyto galutinio projektų pateikimo
termino.
53.2. Pateikti pažeidžiant anonimiškumą.
53.3. Neatitinka kitų Konkurso sąlygose išdėstytų reikalavimų.
54. Komisija projektus vertina pagal šių sąlygų VII skyriuje nustatytus vertinimo
kriterijus:
54.1. Kiekvienas vertinimo kriterijus vertinamas iki 5 balų. Didžiausia projekto
įvertinimo bendra balų suma – 20 (4 kriterijai x 5 balai).
54.2. Kiekvienas Komisijos narys pateiktą projektą vertina atskirai. Didžiausias
bendras visų Komisijos narių projektų įvertinimo vidurkis – 20 balų.
54.3. Mažiausias bendras visų Komisijos narių projektų įvertinimo vidurkis – 12 balų.
Jeigu visi Konkursui pateikti projektai įvertinti mažesniu nei 12 balų vidurkiu, tokiu atveju laikoma,
kad Konkursas neįvyko, nes pateikti projektai yra prastos kokybės.
55. Jeigu keli projektai surenka vienodą balų skaičių, sudarant preliminarią projektų
eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs projektą.
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56. Įvertinusi projektus, Komisija sudaro preliminarią projektų (nurodant devizus) eilę
balų mažėjimo tvarka. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos
nariai ir sekretorius prieš atplėšiant pakuotes su devizo šifrais.
57. Pakuotės su devizų šifrais atplėšiamos ir Konkurso dalyvių kvalifikacija tikrinama
tame pačiame Komisijos posėdyje (jeigu Komisija nenusprendė dėl papildomo posėdžio). Pakuočių
su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę Konkurso dalyviai
ir/ar jų įgalioti atstovai. Pakuotės atplėšiamos dalyvaujančių Konkurso dalyvių ir/ar jų įgaliotų
atstovų akivaizdoje. Pakuotės atplėšiamos ir tuo atveju, jei Konkurso dalyviai ir/ar jų įgalioti
asmenys neatvyksta.
58. Komisija, paskelbusi projektų eilę ir projektų devizų šifrus, uždarame posėdyje
patikrina Konkurso dalyvių atitiktį Konkurso dokumentuose nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio pateikti kvalifikaciniai duomenys yra
neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Konkurso dalyvio juos patikslinti. Komisija atmeta
projektus tų Konkurso dalyvių, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų, ir priima
sprendimą dėl galutinės projektų eilės. Procedūra įforminama protokolu, kurį pasirašo visi
Komisijos nariai.
59. Komisija, įvertinusi projektus, gali raštu pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio
Konkurso laimėtojais pripažintų projektų neesminių korekcijų.
60. Komisija gali ir neskirti laimėtojų, jeigu Konkurse visi gauti projektai neatitiko
Konkurso dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitiko.
XIX. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS
61. Konkurso rezultatai paskelbiami Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje
www.palanga.lt., visiems Konkurso dalyviams ir Komisijos nariams išsiunčiami elektroniniu paštu.
62. Konkurso rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos
sprendimo priėmimo dienos.
63. Komisija galutinį sprendimą dėl Konkurso laimėtojų priima tik tada, kai
išnagrinėjamos Konkurso dalyvių pretenzijos, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų
(LR VPĮ nustatytas terminas) nuo pranešimo apie Konkurso laimėtojus išsiuntimo Konkurso
dalyviams dienos. Ši nuostata netaikoma, jeigu projektą pateikė vienas Konkurso dalyvis.
64. Konkurso dalyviai pretenzijas gali raštu pareikšti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
nuo pranešimo apie Konkurso laimėtojus gavimo dienos. Komisija išnagrinėja pretenziją per 3
darbo dienas ir apie sprendimą informuoja nedelsiant.
65. Galutinis Komisijos sprendimas (Konkurso I-III vietų laimėtojai ir piniginių
premijų skyrimas) įforminamas protokolu. Pranešimas Konkurso laimėtojams ir visiems kitiems
Konkurso dalyviams išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Komisijos galutinio sprendimo priėmimo dienos.
X. PINIGINĖS PREMIJOS IR JŲ IŠMOKĖJIMAS
66. Piniginių premijų fondą sudaro 6000 Eur. Premijos paskirstomos I-III vietas
užėmusiems projektams tokia proporcija:
I vieta – 3000 Eur;
II vieta – 2000 Eur;
III vieta – 1000 Eur.
67. Komisija privalo paskirti I-III vietas, o piniginės premijos privalo būti išdalintos.
Premijoms neišmokėtų lėšų dalis lieka Konkursą organizuojančiai Palangos miesto savivaldybės
administracijai tokiais atvejais:
67.1. Kai projektų pateikta mažiau, negu numatyta premijų.
67.2. Kai mažiau negu trys arba visi Konkursui pateikti projektai įvertinti mažesniu nei
12 balų vidurkiu, tokiu atveju laikoma, kad pateikti projektai yra prastos kokybės.
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68. Piniginės premijos Konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį
nuo galutinio Komisijos sprendimo priėmimo dienos.
69. Lėšos skiriamos iš Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d.
sprendimu Nr. T2-9 patvirtintos 2016 metų Palangos miesto savivaldybės Kultūros programos
(Nr. 8) 1.4.2.2 priemonės „Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra“.
XI. KONKURSO PROJEKTŲ GRĄŽINIMAS IR NAIKINIMAS
70. Perkančioji organizacija turi teisę pasilikti visus projektus, už kuriuos buvo įteiktos
piniginės premijos, taip pat įsigyti kitus projektus iš Konkurso dalyvių tarpusavio susitarimu.
71. Konkurso nelaimėję dalyviai savo projektus turi teisę atsiimti per 14 kalendorinių
dienų nuo pranešimo apie galutinį Komisijos sprendimą išsiuntimo Konkurso dalyviams dienos. Per
nurodytą terminą neatsiimti projektai bus sunaikinti, nemokant jų autoriams jokių atlyginimų ir/ar
kompensacijų.
XII. AUTORIŲ TEISĖS
72. Premijuotų projektų medžiaga lieka perkančiosios organizacijos nuosavybe. Ji
įgauna teisę, pasibaigus Konkursui, premijuotus projektus dokumentuoti, eksponuoti ir skelbti
(įskaitant eksponavimą ir skelbimą, pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis), naudoti rengiant
techninį projektą ir kt. be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais perkančioji organizacija
privalo paskelbti projektų autorių vardus.
73. Autorių teisės į kūrinius nustatytos LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.
74. Dalyvis yra atsakingas už tai, kad jo pateiktas projektas nepažeidžia bet kokių
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, ir įsipareigoja apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo
bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų.
XIII. DERYBOS
75. Konkurso I-III vietų laimėtojai gali būti kviečiami dalyvauti tolesnėse paslaugų
pirkimo procedūrose neskelbiamų derybų būdu Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
76. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirmiausia derėtis su I-os vietos Konkurso
laimėtoju dėl paslaugų atlikimo. Atsisakius I-os vietos laimėtojui, gali būti kviečiamas
II-os vietos laimėtojas, o atsisakius II vietos laimėtojui – III vietos laimėtojas.
XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
77. Konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiuose Konkurso dokumentuose,
vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Projekto konkurso
organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo (2008 m. spalio 17 d.
įsakymo Nr. 123-4690 redakcija) ir Palangos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A1-16.
78. Palangos miesto savivaldybės administracija turi teisę nutraukti konkursą, jeigu
atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Administracija apie tai raštu informuoja
konkurso dokumentus gavusius asmenis. Palangos miesto savivaldybės administracija, nutraukusi
konkursą, dalyvių patirtų nuostolių neatlygina ir kompensacijų dalyviams nemoka.
______________________
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Dainininko Stasio Povilaičio
atminimo įamžinimo Palangoje idėjos
projekto konkurso sąlygų
priedas
DAINININKO STASIO POVILAIČIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO
PALANGOJE IDĖJOS PROJEKTO KONKURSO
DALYVIO DEVIZO ŠIFRAS
2016 m. ........................ d.
Dalyvio devizas
( trijų žodžių kodas )
Dalyvio duomenys:
Visas juridinis pavadinimas
(asmens - vardas, pavardė)
(jei pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė, nurodomi visų
subjektų pavadinimai ir kiti
žemiau reikalaujami duomenys)
Adresas, pašto indeksas
Už pasiūlymą atsakingo asmens
vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Projekto pasiūlymas galioja _________________________ dienų.
Dalyvio arba jo įgalioto asmens
vardas, pavardė
Pareigos
Parašas ir atspaudas
Juridiniai asmenys turi nurodyti
projekto autorių arba autorius
bei jų kontaktinius telefono
numerius ir jų procentinį (%)
indėlį į projektą
Data ir vieta
______________________
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-1024
_________________________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)
TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JŲ PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
_______________________
(data, numeris)
_______________________
(vieta)
Aš, __________________________________________________________________
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)
vadovaujantis (-i) (atstovaujantis (-i)) ____________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos vadovams, perkančiosios organizacijos ar kitų tiekėjų
atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas
sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012,
Nr. 42-2041) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose,
pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nustatytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame
pirkime ir pateikia savarankišką (-ų) pasiūlymą (-ų), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo)
ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta Tiekėjo (juridinio asmens, kitos perkančiosios
organizacijos ar jų padalinio) sąžiningumo deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

______________
(deklaraciją teikiančio asmens
pareigos)

_________
(parašas)

_________________

______________
(vardas, pavardė)
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Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2013 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 4-1024
_________________________________________________________________________
(tiekėjo vardas, pavardė)
TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
_______________________
(data, numeris)
_______________________
(vieta)
Aš, ___________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vardas, pavardė)
dalyvaujantis (-i) perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:
1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos vadovams, perkančiosios organizacijos ar kitų tiekėjų
atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas
sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012,
Nr. 42-2041) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose,
pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nustatytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nustatytais
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-ų) pasiūlymą (-ų), jie
laikytini mano konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nustatytais
būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracija yra
melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka.
_________________
(parašas)
_________________

_________________
(vardas, pavardė)

