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I. ĮVADAS  
 

1. Sklypas, kuriame numatytas naujasis Kelių muziejus, yra pusiaukelėje tarp Vilniaus ir 
Kauno. Šiaurinėje pusėje sklypą riboja automagistralė A1, rytinėje – teritorija šalia degalinės, 
vakarinėje – valstybinis miškas, pietinėje – privati valda. Būsimo muziejaus teritorija, užimanti apie 
5 ha, pasižymi išraiškingu reljefu – aukščiausia vieta yra ties pietine riba, žemiausia, pelkėta – 
šiaurinėje pusėje. Sklype šalia autostrados yra susiformavęs savaiminių daugumoje menkaverčių 
želdinių masyvas. 

2. Į naująjį Kelių muziejų bus perkelti eksponatai iš senojo Kelių muziejaus, veikiančio 
Vievyje nuo 1995 metų. Dalis eksponatų bus demonstruojami muziejaus pastate (-uose), dalis – 
lauko ekspozicijoje. Kelių muziejaus teritorija taip pat bus pritaikyta lankytojų poilsiui.  

 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
3. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – 

perkančioji organizacija), įstaigos kodas – 188710638 , J. Basanavičiaus g. 36, LT 03109 Vilnius, 
vykdo Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto architektūrinės koncepcijos 
atvirą konkursą (toliau – konkursas).  

4. Perkančioji organizacija konkursą vykdo kartu su Lietuvos architektų sąjunga (toliau – 
organizatorius). 

5. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Projekto konkurso 
organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 
28 d. įsakymu Nr. 22-941, kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

7. Skelbimas apie atvirą projekto konkursą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), perkančiosios 
organizacijos tinklapyje (www.lakd.lt). Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su 
skelbimu apie konkursą skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Skelbimas apie 
konkursą taip pat skelbiamas organizatoriaus tinklalapyje (www.architektusajunga.lt ) 

8. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

9. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį 
su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Vilius Strumskis, Valstybės 
turto skyriaus vyr. specialistas, kontaktinis elektroninis paštas: vilius.strumskis@lakd.lt . 

10. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 
 

III. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS, TIEKĖJAI, TIEKĖJO 
PASIŪLYMAS  
 

11. Konkurso objektas: Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto 
architektūrinės koncepcijos projektiniai pasiūlymai (toliau – projektas). 

12. Konkurso pagrindinis tikslas: iš konkursui pateiktų projektų išrinkti geriausią, kurio 
pagrindu bus parengtas techninis projektas. 

13. Konkurse turi teisę dalyvauti tiekėjai: fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų 
grupės. Konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartį. Pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. 

14. Tiekėjo pasiūlymą sudaro: 
14.1. Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) projekto architektūrinės 

koncepcijos projektiniai pasiūlymai (projektas), parengti pagal šių konkurso sąlygų 52 – 54 p. 
reikalavimus;  

14.2. Tiekėjo devizo šifras (dokumentas, parengtas pagal šių konkurso sąlygų 7 priedą); 
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14.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (dokumentas, parengtas pagal šių konkurso sąlygų 8 
priedą); 
14.4. Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, nurodyti šių konkurso sąlygų 4 
skirsnyje; 
14.5. Tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės 
veiklos sutarties kopija, pagal šių konkurso sąlygų 5 skirsnio reikalavimus. 
15.   Konkursas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam objektui. 

Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 
16.  Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, turi teisę 

nutraukti konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Nutraukus konkursą 
kompensacijos tiekėjams nebus mokamos. 

17. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas projekto konkurso dokumentuose 
nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. 

 
IV.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 
18. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus: 
 
Eil. Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus 

įrodantys dokumentai 
18.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys(nariai), turintis (turintys) 
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir 
buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo 
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir 
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 
panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar 
vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko 
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne 
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų 
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto 
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 
pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos 
valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie 
yra, ar Informatikos ir ryšių 
departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos išduota pažyma ar 
valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba jiems 
tolygus šalies, kurioje registruotas 
tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis 
atvyko, kompetentingos teismo ar 
viešojo administravimo institucijos 
išduotas dokumentas, liudijantis, 
kad nėra nurodytų pažeidimų 
(originalas arba tinkamai patvirtinta 
kopija*). Nurodytas dokumentas turi 
būti išduotas ne anksčiau kaip 60 
dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jame 
nurodyta, kad jis galioja vokų su 
pasiūlymais atplėšimo dieną, toks 
dokumentas yra priimtinas. 
  
 
 

18.2. Tiekėjas turi teisę verstis su pirkimo objektu 
susijusia veikla (projektavimas, architektūra). 

Profesinių ar veiklos tvarkytojų, 
valstybės įgaliotų institucijų 
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pažymos, kaip yra nustatyta toje 
valstybėje narėje, kurioje tiekėjas 
registruotas, ar priesaikos 
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę 
verstis atitinkama veikla. Lietuvos 
Respublikoje registruotas tiekėjas 
pateikia: valstybės įmonės Registrų 
centro išduotą juridinių asmenų 
registro išplėstinį išrašą arba įmonės 
registracijos pažymėjimą, arba 
Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą 
apie tiekėjo įrašymą į oficialius 
patvirtintų tiekėjų sąrašus, asmuo, 
besiverčiantis veikla turint verslo 
liudijimą, – verslo liudijimą. 

18.3. Tiekėjas turi turėti projektavimo patirtį, t. y. per 
pastaruosius 3 metus (iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos) arba nuo įregistravimo dienos 
(jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti 
įvykdęs bent 1-ą techninio projekto rengimo sutartį 
objektui, ne mažesniam nei 5 000 kv. m.  

Per pastaruosius 3 metus (iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo 
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 
vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) 
nurodytoje srityje įvykdytų sutarčių 
sąrašas, nurodant trumpus sutarčių 
aprašymus,  objektų dydžius (kv. 
m.), paslaugų gavėjus, atlikimo 
terminus. 

18.4. Tiekėjo siūlomas projekto architektūrinės dalies 
vadovas: 

- Turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam 
prilygintą aukštąjį išsilavinimą; 

- Ypatingo statinio projekto architektūrinės 
dallies vadovo kvalifikaciją. 

Projekto vadovo išsilavinimą ir 
profesinę kvalifikaciją 
patvirtinančių dokumentų kopijos*. 

18.5. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, turintį 
aukštąjį universitetinį meno studija srities 
architektūros krypties arba jam prilygintą 
išsilavinimą ir architekto kvalifikaciją. 

Tiekėjo specialisto išsilavinimą ir 
profesinę kvalifikaciją 
patvirtinančių dokumentų 
(architekto kvalifikacijos atestato) 
kopijos*. 

 
    * Pastabos 
1) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus; 
2)  Tiekėjas gali pateikti prašomų kvalifikacijos atitikties dokumentų patvirtintas kopijas. 
Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija 
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Perkančioji 
organizacija pasilieka teisę paprašyti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalų; 
3)  Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. splaio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „ Dėl 
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 
Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 
legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699); 
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4)  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, kurią tiekėjas yra pateikęs kompetetingai 
profesinei organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko. 

19. Tiekėjas turi atitikti konkurso sąlygų 18.1–18.5 punktuose nustaytus kvalifikacijos 
reikalavimus.  

20. Jie projektą pateikia ūkio subjektų grupė, 18.2–18.5 punktuose nustatytus 
reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės partneriai kartu, o 18.1 punkte nustatytą reiklavimą 
turi atitikti kievienas ūkio subjektų grupės partneris. 

21. Kiekvienas subteikėjas turi atitikti 18.2 punkte nustatytą reikalavimą toje srityje, 
kurioje jis vykdys veiklą. 

22. Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės partnerių (jei pasiūlymą pateikia ūkio 
subjektų grupė), subtiekėjų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. 
Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje 
nurodyto atvejo ir neprašo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos. 

23. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio 
teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, jeigu jis realiai disponuos tais ištekliais pirkimo sutarties 
vykdymo metu. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant 
pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar 
kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami 
per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų 
grupė gali remtis ūkio subjektų grupės partnerių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Asmuo, kuris 
bus pasitelktas vykdyti pirkimo sutartį, privalo būti išviešintas pasiūlyme. 

24. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo, partnerio ir 
subteikėjo kvalifikacijos tikrinimas, ar jie atitinka konkurso sąlygose nurodytus minimalius 
kvalifikacinius reikalavimus.  

25. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 
perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti tiekėją šiuos 
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. 

26. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija 
neatitinka konkurso sąlygų 18 punkte nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba jei tiekėjas 
perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie 
savo kvalifikaciją. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių 
kvalifikaciniai duomenys atitinka keliamus reikalavimus. 

27. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei apie nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą 
jis pateikė klaidingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis. 

 
V. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS KONKURSE 

 
28. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo 

pateikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį arba jos kopiją. Sutartis turi numatyti solidarią visų 
šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai vykdymą. Sutartyje taip pat 
turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija 
turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su projekto įvertinimu 
susijusią informaciją), ką konkrečiai atliks kiekvienas grupės narys, vykdydamas projektą. 

29. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 
pripažinus geriausiu, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 
VI. KONKURSO SĄLYGŲ PATEIKIMAS TIEKĖJAMS 
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29.   Konkurso sąlygos  yra skelbiamios viešai. Tiekėjai konkurso sąlygas su priedais gali 
rasti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Ten pat bus skelbiami konkurso sąlygų 
paaiškinimai, patikslinimai, informacija apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą. Tiekėjai, 
norintys dalyvauti konkurse, privalo registruotis adresu:  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. 

30.    Užsiregistravę CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) tiekėjai gaus su 
konkursu susijusius perkančiosios organizacijos pranešimus (konkurso sąlygų paaiškinimus, 
patikslinimus, informaciją apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą). Neužsiregistravę CVP IS 
(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ )   tiekėjai negaus perkančiosios organizacijos pranešimų.   
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS, PATIKSLINIMAS 
 

30. Tiekėjai CVP IS priemonėmis gali prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti 
konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija per CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) 
atsakys į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas  per 6 dienas nuo tiekėjų 
prašymo pateikimo dienos, jeigu prašymas CVP IS bus gautas ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, nenurodydama iš kurio tiekėjo 
gavo prašymą, atsakymą pateiks per CVP IS visiems užsiregistravusiems tiekėjams. 

32. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva 
gali paaiškinti (patikslinti) ar papildyti konkurso sąlygas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

33. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) likus mažiau 
kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba jei ji negali konkurso sąlygų 
paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji turi perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 
kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie kiekvieną pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą 
skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), kartu patikslinant skelbimą apie konkursą. 

34. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama konkurso sąlygas, privalo 
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, 
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

35. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis. 

36. Tiekėjams bus organizuotas susipažinimas vietoje su muziejaus eksponatais 
dabartiniame Kelių muziejuje Vievyje bei sklypu, kuriame numatytas naujasis Kelių muziejus. Apie 
šį vizitą bus informuoti visi prie pirkimo užsiregistravę tiekėjai. Dalyviai taip pat galės susipažinti 
su esamu muziejumi savistoviai, suderinę vizito laiką su VĮ Automagistralė direktoriaus 
pavaduotoju  Romu Paulausku, telefono nr. : (8 615)  16949 arba per sekretoriatą, telefono nr. (8 5)  
282 6395. 

 
VIII. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 
37.    Tiekėjo pateikiamas pasiūlymas ir kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai turi 

būti parengti ir pateikti pagal šiame skirsnyje nurodytus reikalavimus, vadovaujantis šių konkurso 
sąlygų 1–9 priedais. Perkančiajai organizacijai padarius šių konkurso sąlygų ar jų priedų pakeitimus 
ir (ar) papildymus, tiekėjai turi atsižvelgti į pakeitimus (papildymus).  

38. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad sutinka su šiomis konkurso sąlygomis. 
Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija 
nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių 
išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi projketo konkursas. 

39. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną 
pasiūlymą,  nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų 
grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis).  
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40. Tiekėjas pasiūlymą ir kitus reikalaujamus dokumentus bei užklausimus, pranešimus, 
prašymus ir t.t. turi pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei 
reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas (vertėjo parašu) vertimas į reikalaujamą 
kalbą. 

41. Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 10 d. 14.00 
val. šiuo adresu: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos Viešųjų 
pirkimų skyriaus 203 kab., J. Basanavičiaus g. 36, LT 03109 Vilnius. Vėliau gauti pasiūlymai nebus 
priimami. 

42. Pasiūlymas perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu, per kurjerį arba tiekėjui 
pačiam perduodant pasiūlymą. 

43. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl 
kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautus pasiūlymus perkančioji 
organizacija užregistruoja ir neatplėštus grąžina juos pateikusiems tiekėjams. 

44. Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, registruojantis pasiūlymus, tiekėjui 
pageidaujant, išduoda pasiūlymo registravimo pažymą, nurodant pasiūlymo gavimo dieną, valandą, 
minutę. 

45. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas, užtikrinant jo anonimiškumą. Pasiūlymai, 
parengti ir (ar) pateikti pažeidžiant anonimiškumą, bus atmesti. 

46. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 
galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. 

47. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų 
nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 
laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.  

48. Pasiūlymas turi būti pateiktas dviejuose užklijuotuose vokuose (pakuotėse) 
(užklijuotuose taip, kad jų nepažeidus negalima būtų jų atidaryti), sudėtuose į vieną bendrą 
užklijuotą voką (pakuotę) (užklijuotą taip, kad jo nepažeidus negalima būtų jo atidaryti). 

49. Ant bendro voko (pakuotės) turi būti užrašyta: 
49.1.  „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. 

Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius)“; 
49.2. Tiekėjo devizas, sudarytas iš šešių laisvai pasirinktų Times šrifto ženklų (skaitmenų 

ir/ar raidžių); 
49.3. „Kelių muziejaus teritorijos ir pastato (-ų) projekto architektūrinės koncepcijos 

atviram konkursui“; 
49.4. „Neatplėšti iki Komisijos posėdžio“. 
50. Bendrą voką (pakuotę) siunčiant paštu, tiekėjo pavadinimo ir adreso vietoje užrašomas 

perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas. 
51. Ant pirmo voko (pakuotės) turi būti užrašyta: 
51.1.  „Kelių muziejaus teritorijos ir pastato (-ų) projekto architektūrinės koncepcijos 

atviram konkursui“; 
51.2. Tiekėjo devizas (žr. 49.2. p.); 
51.3. „Projektas“; 
51.4. „Neatplėšti iki Komisijos posėdžio. 
52. Ant antro voko (pakuotės) turi būti užrašyta: 
52.1. „Kelių muziejaus teritorijos ir pastato (-ų) projekto architektūrinės koncepcijos 

atviram konkursui“; 
52.2. Tiekėjo devizas  (žr. 49.2. p.); 
52.3. „Devizo šifras“; 
52.4. „Neatplėšti iki Komisijos posėdžio. 
53. Pirmame voke (pakuotėje) - „Projektas“ - tiekėjas perkančiajai organizacijai 

pateikia: 
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53.1. Genplaną su konkurso teritorijos sutvarkymo sprendiniais (pastato (-ų), ekspozicijos 
aikštelių, angaro, parkingo, poilsio zonos, želdinių, takų ), M 1: 500; 

53.2. Muziejaus pastato (-ų): 
53.2.1. planą/planus, M 1: 200; 
53.2.2. fasadą/fasadus, M 1: 200; 
53.2.3. chareakteringą (-us) pjūvį/pjūvius, M 1:200; 
53.3. Keturias 3D vizualizacijas: 
53.3.1. vieną – nuo autostrados pusės (privalomai); 
53.3.2. vieną – pastato vidaus (privalomai); 
53.3.3. dvi pasirinktinai (pageidautina:  vieną - nuo pastato pagrindinio įėjimo, kitą - 

lauko ekspozicijos).  
53.4. Tiekėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomą vaizdinę medžiagą, reikalingą 

koncepcijos pagrindimui; 
53.5. Aiškinamąjį raštą, pagrindžiantį Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato(-

ų) projekto architektūrinės koncepcijos sprendinius (bendruosius sklypo ir pastato (-ų) rodiklius: 
sklypo užstatymo tankumą, sklypo užstatymo intensyvumą, pastato bendrąjį plotą, pastato tūrį ; 
pastato (-ų) medžiagiškumą, technologinius sprendinius; pastato (-ų) architektūrinės koncepcijos 
pagrindimą; teritorijos sutvarkymo sprendinius; eksploatacijos kaštus mažinančius sprendinius); 

53.6. Muziejaus pastato (-ų) maketą, M 1: 200. 
54. Konkurso sąlygų 53.1–53.4 punktuose nurodyti sprendiniai turi būti pateikti: 
54.1. Ant keturių planšetų (planšetų išmatavimai: 1m (h) x 0,7 m, storis – ne daugiau 2,5 

mm), kurie bus eksponuojami vertikaliai dviem eilėmis ( tiekėjas gali pateikti planšetų išdėstymo 
schemą). Ant visų planšetų viršutiniame dešiniajame kampe turi būti pateiktas tiekėjo devizas ( 3 
cm aukščio, atitraukus po 2 cm nuo kraštų).  

54.2.  CD, ant kurio turi būti nurodytas konkurso pavadinimas ir tiekėjo devizas. 
Įkeldamas dokumentus į CD, tiekėjas privalo išlaikyti anonimiškumą (iš CD pateikiamos 
medžiagos laikmenų turi būti pašalinta bet kokia informacija, leidžianti identifikuoti tiekėją). CD 
pateikimo reikalavimai išdėstyti konkurso sąlygų 6 priede; 

55.      Aiškinamasis raštas turi būti pateiktas A4 formato byloje ir 54.2. p. nurodytame 
CD. Ant Aiškinamojo rašto turi būti nurodytas tiekėjo pasiūlymo devizas. Aiškinamajame rašte 
neturi būti jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti tiekėją.  

56.  Antrame voke (pakuotėje) - „Devizo šifras“ - tiekėjas perkančiajai organizacijai 
pateikia:  

56.1.  Tiekėjo pasiūlymo devizo šifrą, parengtą pagal konkurso sąlygų 7 priede pateiktą 
formą; 

56.2.  Įgaliojimo, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pateikiamą dokumentą su devizo 
šifru, kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

56.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pagal konkurso sąlygų 8 priede pateiktą formą. Jei 
pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šią sąžiningumo deklaraciją turi užpildyti ir pateikti 
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

56.4.  Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus (žr. konkurso sąlygų 4 
skirsnį); 

56.5. Jungtinės veiklos pasiūlymo atveju – jungtinės veiklos sutartį (arba tinkamai 
patvirtintą jos kopiją), nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, ir kontaktinius telefono numerius. 
Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto autorių arba autorius bei jų kontaktinius telefono 
numerius. 

57. Antrame voke esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad 
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos 
pakeisti, ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. 

58. Jei tiekėjas pasiūlymą pateiks nesilaikydamas šiame konkurso sąlygų skyriuje 
nustatytų reikalavimų, jo pasiūlymas bus atmestas. 
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IX. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

59. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. 
 

X. KONKURSO LAIMĖTOJŲ PREMIJOS (APDOVANOJIMAI) 
 

60. Perkančioji organizacija konkurso laimėtojui (laimėtojams) skirs premiją (-as) 
(apdovanojimą (-us)). 

61. Premijos bus skiriamos konkurso laimėtojams, užėmusiems pirmąją, antrąją, trečiąją ir 
tris paskatinamąsias prizines vietas. 

62. Pirmosios vietos laimėtojui bus skiriama 10 000 Eur premija; antrosios vietos 
laimėtojui bus skiriama 7 000 Eur premija; trečiosios vietos laimėtojui bus skiriama 4 000 Eur 
premija; 3-jų paskatinamųjų vietų laimėtojams bus skiriama po 1206 Eur premija. 

63. Su konkurso laimėtojais bus sudaroma autorinė sutartis dėl autoriaus teisių perleidimo 
(konkurso sąlygų  9 priedas). 

64. Prizinės vietos laimėjimo atveju, priklausomai nuo to – kuriai tiekėjų grupei priklauso 
tiekėjas (žr. 13. p.), premija bus išmokama Autoriui/ Autorių kolektyvui pagal pateiktą procentinį 
indėlį į projektą arba Autorių kolektyvo įgaliotam asmeniui/juridiniam asmeniui. 

65. Tuo atveju, kai pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę vietą, pateikė 
jungtinės veiklos (partnerystės sutarties) pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama 
asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti 
konkurse visų partnerių (dalyvių) vardu. 

66. Tiekėjams, kurių pateikti pasiūlymai nelaimi prizinių vietų, premijos nebus mokamos. 
 

XI. PROJEKTŲ VERTINIMAS  
 

67. Projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 
67.1. Muziejaus pastato (-ų) reprezentatyvi architektūrinė išraiška (muziejaus pastatas (-ai) 

turi atitikti pastato ženklo architektūrą, būti išraiškingas ir pastebimas nuo autostrados);  
67.2. Muziejaus pastato (-ų) planinių-erdvinių sprendinių funkcinis pagrįstumas 

(muziejaus patalpų išdėstymas turi būti racionalus, funkciškai pagrįstas; ekspozicinės erdvės turi 
būti įrengtos įvertinant šiuolaikines eksponatų pateikimo priemones); 

67.3. Muziejaus teritorijos sutvarkymo sprendinių racionalumas, patrauklumas (atskiros 
teritorijos zonos - muziejaus pastato (-ų), lauko ekspozicijos, poilsio, parkingo - turi sąveikauti 
remiantis racionalumo logika; edukacijai ir poilsiui skirti sprendiniai turi būti patrauklūs 
lankytojui); 

67.4. „Žaliųjų“ (eko-geoterminių)  technologijų panaudojimas  (įgyvendinto projekto 
eksploatacijos ekonomiškumas, paremtas energiją taupančiomis technologijomis); 

67.5. Projekto įgyvendinimo ekonomiškumas. 
68. Visiems penkiems konkurso sąlygose nurodytiems vertinimo kriterijams projektų 

vertinimo metu teikiama vienodo lyginamojo svorio reikšmė. 
69. Konkursui pateiktus projektus vertina Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos įsakymu sudaryta konkurso ekspertų vertinimo komisija (toliau – Komisija),  
vadovaudamasi šiomis konkurso sąlygomis ir Komisijos darbo reglamentu. 

70. Perkančioji organizacija paskiria recenzentus - specialistus, galinčius įvertinti 
architektūrinius, meninius, technologinius, transporto organizavimo ar kitus specifinius sprendinius.  
Recenzentai atlieka pirminę pateiktų projektų atranką (įvertina, ar pateikti projektai atitinka 
konkurso sąlygų 53 p. įvardintų dokumentų apimtį ir pateikimo būdą), vadovaujantis 67 p. 
išvardintais vertinimo kriterijais išanalizuoja pateiktus projektus ir raštu pateikia Komisijai savo 
recenzijas, kurios yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas recenzentas privalo pasirašyti 
nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.   
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71. Komisijos nariai turi vertinti objektyviai, vadovaujantis tik konkurso sąlygomis, 
išsaugojant konkursui pateiktų pasiūlymų autorių anonimiškumą. Tuo tikslu Komisijos pirmininkas, 
nariai, sekretorius pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

72. Jei Komisijos narių šeimos nariai ir (ar) artimieji giminaičiai arba įmonės, su kuriomis 
Komisijos narys susijęs darbo santykiais arba yra jos savininkas dalyvauja konkurse, apie tai 
Komisijos narys iki posėdžio turi informuoti Komisijos pirmininką ir privalo nusišalinti nuo 
Komisijos darbo. 

73. Balsavimo teisę turi tik Komisijos nariai. Sprendimus Komisija gali priimti tik 
Komisijos posėdyje. Visi Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo visi 
Komisijos posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Komisijos sekretorius (be balsavimo teisės) 
dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir juos protokoluoja.  

74. Komisija, tiekėjams ir recenzentams nedalyvaujant, vertina projektus, kurie atitinka 
konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. 

75. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai. Komisijos nariai gali sužinoti, kas 
pateikė projektus, tik Komisijai priėjus prie bendros nuomonės ar priėmus sprendimą dėl geriausių 
projektų. 

76. Pateikti projektai vertinami pagal šių konkurso sąlygų  67 punkte nustatytus vertinimo 
kriterijus. Kiekvienas Komisijos narys įvertina projektus pagal nurodytus kriterijus, kiekvienam 
projektui suteikdamas balus. 
 

XII. PROJEKTŲ EILĖS SUDARYMAS 
 

77.  Įvertinusi projektus, Komisija sudaro projektų eilę Komisijos suteiktų vertinimų 
mažėjimo tvarka. Esant reikalui, Komisija tame pačiame protokole pateikia projektams savo 
pastabas. 

78.  Jeigu pateiktas tik vienas projektas, projektų eilė nesudaroma. 
79.  Komisija turi teisę atplėšti vokus su devizų šifrais tik sudariusi projektų eilę. Šie 

vokai turi būti atplėšiami kitame Komisijos posėdyje. 
 

XIII. VOKŲ SU DEVIZŲ ŠIFRAIS ATPLĖŠIMAS, KVALIFIKACIJOS 
TIKRINIMAS 

 
80.  Perkančioji organizacija apie Komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su 

devizų šifrais, raštu praneša per CVP IS visiems tiekėjams ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Pranešime 
nurodoma vokų su devizų šifrais atplėšimo vieta, diena, valanda ir minutė. 

81.  Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus 
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

82.  Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių, pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių 
tiekėjų ar jų įgaliotų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei tiekėjai ar jų įgalioti 
asmenys neatvyksta. 

83.  Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 
atstovams skelbiami visų pasiūlymų devizų šifrai. 

84. Atplėšus vokus su devizų šifrais, Komisija tiekėjams paskelbia projektų eilę ir devizų 
šifrus. Vokų su devizų šifrais atplėšimo procedūrą Komisija įformina atskiru protokolu. 

85. Komisija po vokų su devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo tikrina tiekėjų 
pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą konkurso sąlygose numatytiems 
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti 
kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti. 
Komisija atmeta pasiūlymus tų tiekėjų, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų. 
Komisija dalyvių kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant. 
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86. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vokų su devizų šifrais 
atplėšimo procedūros įforminimo ir tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo raštu praneša kiekvienam 
tiekėjui apie projektų eilę, o kurio projektas neįrašytas į šią eilę – ir projekto atmetimo priežastis.   
 

XIV. PASIŪLYMŲ ATMETIMAS 
 

87. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
87.1. pasiūlymas gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų 

pateikimo termino; 
87.2. pasiūlymas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą; 
87.3. pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų; 
87.4. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
87.5. Tiekėjas pateikė netikslius arba neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
87.6. Tiekėjas nepateikė 14 punkte nurodytų dokumentų. 
88. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas  raštu. 

 
XV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 
89. Pretenzijos ir skundai dėl šių konkurso sąlygų reikalavimų pažeidimo pateikiami ir 

nagrinėjami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis. 
 

XVI. SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ 
 

90.   Komisija priima galutinį sprendimą dėl konkurso laimėtojų tik tada, kai 
išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau negu 
pasibaigė atidėjimo terminas - 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie konkurso 
laimėtojo išsiuntimo tiekėjams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma sutartis. Ši nuostata 
netaikoma, jeigu pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas. 

91. Perkančioji organizacija, priėmusi galutinį sprendimą dėl projekto konkurso laimėtojo, 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša visiems pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams apie šį sprendimą. 

92. Konkurso laimėtoju bus laikomas tas tiekėjas, kurio projektas surinko daugiausiai balų 
ir kurio pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.  

93. Komisija, priimdama galutinį sprendimą dėl konkurso prizinių vietų laimėtojų, kartu 
skiria konkurso laimėtojams atitinkamų prizinių vietų premijas, numatytas  62 punkte. 

94. Konkurso prizines vietas laimėjusius projektus pateikę tiekėjai sutartimi suteikia 
perkančiajai organizacijai išimtines autorių turtines teises (konkurso sąlygų 9 priedas), numatytas 
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, 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 
Kelių muziejaus teritorijos ir pastato (-ų) techninio projekto rengimo tikslais. 

95. Neturtinės autoriaus teisės, susijusios su konkursui pateiktu pasiūlymu, lieka tiekėjui. 
Pirmosios konkursui pateikto projekto publikacijos teisę turi perkančioji organizacija. Perkančioji 
organizacija ir organizatorius turi teisę, pasibaigus konkursui, pateiktus dokumentus dokumentuoti, 
eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą, pasinaudojant trečiųjų asmenų 
paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais tokiais atvejais perkančioji organizacija ir 
organizatorius privalo paskelbti pasiūlymų autorių vardus ir pavardes, įmonių pavadinimus. 

96.   Konkurso nelaimėję tiekėjai savo projektus turi teisę atsiimti iš perkančiosios 
organizacijos per 1 mėnesį nuo perkančiosios organizacijos sprendimo apie laimėjusį projektą 
priėmimo dienos. 
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97. Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu derėsis su I-III vietų laimėtojais dėl 
tolimesnio projektavimo – techninio ir darbo projektų parengimo ir vykdymo priežiūros.  

98. Konkurso dalyviai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad jų konkursui pateiktas 
projektas nepažeidžia bet kokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir įsipareigoje 
apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų. 
 

XVII. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS, EKSPONAVIMAS 
 

99. Visi tiekėjų pateikti projektai bus patalpinti organizatoriaus tinklapyje (www. 
architektusajunga.lt ), ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

100. Praėjus ne vėliau kaip 4 darbo dienoms nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, 
organizatorius suorganizuoja konkurso pasiūlymų ekspoziciją. 

101. Ekspoziciją numatoma įrengti adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT 03109 Vilniuje, 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pastato pirmo aukšto foje. 

102. Ekspozija bus prieinama viešai darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 
imtinai), darbo valandomis (nuo 9 val. iki 17 val.). 

103. Preliminariai numatomas ekspozicijos terminas – vienas mėnuo. 
 
 
Valstybės turto skyriaus vedėjas   Juozas Kondrotas 
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Projekto konkurso sąlygų 7 priedas  
 

 
           (Devizo šifro  forma) 

TIEKĖJO DEVIZO ŠIFRAS 
KELIŲ MUZIEJAUS TERITORIJOS SUTVARKYMO IR PASTATO (-Ų) PROJEKTO 

ARCHITEKTŪRINĖS KONCEPCIJOS 
ATVIRAME KONKURSE  

2015 m. ..................................    ..... d. 
 

 
 

Tiekėjo devizas 
 
 

 

Tiekėjo duomenys: 
Visas juridinis pavadinimas  
(asmens - vardas, pavardė) 
(jei pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė, nurodomi visų 
subjektų pavadinimai ir kiti 
žemiau reikalaujami duomenys) 

 

Įmonės (asmens) kodas  
PVM mokėtojo kodas (jei yra)  
Adresas, pašto indeksas  
Interneto svetainės adresas (jei 
yra) 

 

El. pašto adresas  
Telefonas  
Faksas (jei yra)  
Banko pavadinimas  
Banko kodas  
Sąskaitos rūšis ir jos Nr.  
1.1 Tiekėjo pateikiamų dokumentų sąrašas: 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Puslapių skaičius 

   
   
   
1.2 Tiekėjo įgalioto asmens atstovauti projekto verinimo metu kylančiais klausimais duomenys: 
Tiekėjo įgalioto asmens vardas ir 
pavardė 

 

Pareigos  
Kontaktai: telefonas, el. pašto 
adresas 
 

 

1.3. Tiekėjo pareiškimas: pasirašydamas šią paraišką patvirtinu, kad projekte ir paraiškoje pateikti 
duomenys, informacija yra tiksli ir teisinga: 
Tiekėjo vadovo vardas  
ir pavardė 
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Pareigos  
Parašas ir atspaudas (jei yra) 
 

 

 
 
Juridiniai asmenys turi nurodyti 
projekto autorių arba autorius bei 
jų kontaktinius telefono numerius 
 
 
 
 

 

Data ir vieta  
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Projekto konkurso sąlygų 8 priedas  
 

       PATVIRTINTA 
       Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

         2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 
 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

 
(Data, numeris) 

 
 

(Vieta) 
 

            Aš,  , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)  
 

(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 (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo  5 straipsnyje nurodytuose 
draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 
saugumo srityje, įstatymo 6 straipsnyje nurodytus 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 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), 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 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  
 

Vadovas     
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 
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Projekto konkurso sąlygų 8 priedas  
 

                     PATVIRTINTA 
                         Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

                      2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 
 

 
      

(Tiekėjo vardas, pavardė) 
 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 

      
(Data) 

 
      
(Vieta) 

 
             Aš,       , 

(tiekėjo vardas, pavardė) 
dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 

1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 
nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu 
suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su 
palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose 
draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 
saugumo srityje, įstatymo 6 straipsnyje nurodytus principus; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 
kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais 
būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), 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 12 dalyje nustatytais 
būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų 
nustatyta tvarka.  

 
 

         
 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią 
formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje 
„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime 
dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
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Projekto konkurso sąlygų 9 priedas  
 

 
AUTORINĖ SUTARTIS 

DĖL AUTORIAUS TEISIŲ PERLEIDIMO 
[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data] 

 
[teisinė forma] [pavadinimas],  juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota 

buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], 
atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu 
veikia asmuo] (toliau – „Perkančioji organizacija“), ir  

 
Kai autorius fizinis asmuo: 
[autoriaus vardas, pavardė], asmens kodas [kodas], gyvenantis [adresas] (toliau – 

„Autorius“), 
 
Kai autorius juridinis asmuo: 
[teisinė forma] [pavadinimas],  juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota 

buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], 
atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu 
veikia asmuo] (toliau – „Autorius“), 

 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Autorinę 

sutartį dėl autoriaus teisių perleidimo, toliau vadinamą „Sutartimi“: 
 
I. Sutarties dalykas 
1. Šia Sutartimi Autorius perduoda Sutartyje nurodytas turtines teises į Kūrinį, o 

Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti už perduodamas turtines teises Sutartyje numatyto 
dydžio prizą (atlyginimą). Kūrinys – tai Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato (-ų) 
projekto architektūrinės koncepcijos projektinis pasiūlymas (toliau – „Kūrinys“). [Kūrinys / 
kūrinio kopija pridedama kaip priedas prie šios Sutarties]. 

2. Autorius garantuoja, kad Kūrinys yra originalus ir sukurtas nepažeidžiant tretiesiems 
asmenims priklausančių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių. Autorius sutinka kompensuoti bet 
kokius nuostolius, kuriuos patirtų Perkančioji organizacija dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų 
dėl Kūrinio autorystės ar kitų nuosavybės santykių pažeidimų. 

3. Turtinės teisės į Kūrinį bus laikomos perduotomis Perkančiajai organizacijai nuo to 
momento, kai Perkančioji organizacija sumokės Autoriui šioje Sutartyje numatytą prizą 
(atlyginimą). 

 
II. Perduodamos turtinės teisės 
4. Nuo sutarties sudarymo datos Autorius perduoda Perkančiajai organizacijai visas 

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. numatytas Autoriaus turtines teises (toliau – 
„Turtinės teisės“) į Kūrinį ir jo atskiras dalis Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje 
[teritorija, pvz. Lietuvos Respublikos teritorijoje].  

5. Autorius išsaugo visas asmenines neturtines teises į Kūrinį. Perkančioji organizacija 
įsipareigoja: 

5.1. Naudojant kūrinį viešai visuomet nurodyti Autoriaus vardą; 
5.2. naudojant Kūrinį, nurodyti Autoriaus vardą tokiu būdu: [Autoriaus vardas, pavardė 

arba jo pasirinktas pseudonimas].  
 
III. Pareiškimai ir garantijos  
6. Autorius pareiškia ir garantuoja Perkančiajai organizacijai, kad: 
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6.1. Autorius yra vienintelis Turtinių teisių į Kūrinį turėtojas;  
6.2. Turtinės teisės į Kūrinį nėra suteiktos naudotis tretiesiems asmenims; 
6.3. Turtinės teisės į Kūrinį nėra niekaip suvaržytos ar apribotos; nei šios teisės, nei bet 

kuri jų dalis nėra perleistos, areštuotos ar įkeistos, Autoriaus disponavimo Turtinėmis teisėmis 
teisės nėra niekaip suvaržytos ar atimtos; nei Turtinės teisės, nei bet kuri jų dalis nėra jokių 
teisminių, arbitražinių ar kitokių ginčų objektas; 

6.4. Nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti kliūtis Perkančiajai organizacijai 
naudotis Turtinėmis teisėmis visa šios Sutarties ir įstatymų numatyta apimtimi. 

6.5. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad bendradarbiaudamos, derindamos ir 
pasirašydamos šią Sutartį šalys veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir nepateikė 
viena kitai jokios klaidinančios informacijos. 

 
IV. Atlyginimas 
7. Atlyginimas Autoriui už Turtinių teisių perdavimą yra [suma skaitmenimis] [(suma 

žodžiais)] [valiuta] (toliau – „Atlyginimas“).  
8. Perkančioji organizacija iš mokėtinos Atlyginimo sumos išskaičiuoja ir sumoka pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėti mokesčius. 
9. Atlyginimas Autoriui sumokamas per [terminas] dienas nuo šios Sutarties pasirašymo 

dienos, pervedant jį į Autoriaus banko sąskaitą Nr. [numeris], banke [banko pavadinimas].  
 
V. Šalių atsakomybė 
10. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai 

vykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. 
11. Jei Autorius vėluoja vykdyti Sutartį šioje Sutartyje nustatytais terminais, Perkančioji 

organizacija turi teisę reikalauti iš Autoriaus [skaičius skaitmenimis] ([skaičius žodžiais]) 
procentų Atlyginimo dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.  

12. Jei Perkančioji organizacija vėluoja sumokėti Atlyginimą šioje Sutartyje nustatytais 
terminais, Autorius turi teisę reikalauti iš Perkančiosios organizacijos [skaičius skaitmenimis] 
([skaičius žodžiais]) procentų laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą 
dieną.  

 
VI. Baigiamosios nuostatos 
13. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Perkančiajai organizacijai perduodamos Turtinės teisės 
galioja visą įstatymuose numatytą jų galiojimo laiką. 

14. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
15. Jei kuri nors šios Sutarties sąlyga tampa neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai 

nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų.  
16. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja 

yra sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

17. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti 
principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų 
tarnybos sutikimas. 

18. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių. 
Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.  

 
Šalių parašai: 

 
Perkančioji organizacija: Autorius: 
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[pavadinimas] [vardas, pavardė] 
[adresas] [adresas] 
Juridinio asmens kodas: Asmens kodas: 
PVM mokėtojo kodas:  
Tel.                      , faksas                        Tel.                      , faksas                        
El. paštas:               El. paštas:               
  
A. s.  A. s.  
Bankas: Bankas: 
 
 
                                                                                                    
_________________________________        _____________________________ 
                   (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  

A. V.  
 

 


