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ĮVADAS 

 
1. Panerių memorialas, skirtas Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti (toliau – 

Panerių memorialas) - tai išlikusi masinių žudynių vieta ir kapai, kur 1941-1944 metais čia nacių 
vykdytų egzekucijų metu buvo žudomi žmonės, daugiausiai - žydai. Didelė dalis nužudytųjų 
palaikų buvo sudeginta, kiti liko užkasti šioje teritorijoje. Panerių memorialas sušaudytų aukų 
skaičiumi yra didžiausia Holokausto vieta Lietuvoje, plačiai žinoma tarptautiniu mastu. Panerių 
miške taip pat nužudyti Lietuvos vietinės rinktinės, Armijos Krajovos kariai, įvairių tautybių 
Raudonosios armijos karo belaisviai, antinacinio pasipriešinimo dalyviai ir kitos nacių okupacinio 
režimo aukos. 

 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
2. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (toliau - perkančioji organizacija) vykdo 

Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo idėjos 
projekto atvirą projekto konkursą (toliau – projekto konkursas). Pirkimas vykdomas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymų Nr. 97 „Dėl projekto konkurso 
organizavimo taisyklių patvirtinimo“ kitais teisės aktais bei šiomis projekto konkurso sąlygomis. 

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. 

4. Projekto konkurso sąlygos su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami 
kartu su skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Tiekėjai 
norintys dalyvauti pirkime gaunant pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus 
privalo jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. Nemokama registracija adresu 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Taip pat minėti dokumentai skelbiami perkančiosios 
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organizacijos interneto puslapyje www.jmuseum.lt. Projekto konkurso sąlygų ir jų priedų vertimas į 
anglų kalbą pridedamas prie šių projekto konkurso sąlygų (priedas Nr. 5, pateikiama atskiru failu). 

 
III. PROJEKTO KONKURSO PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR OBJEKTAS 

 
5. Pagrindinės projekto konkurso sąlygose vartojamos sąvokos: 
5.1. Tiekėjas – bet kuris suinteresuotas dalyvauti projekto konkurse ūkio subjektas – fizinis 

asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis (galinti) 
parengti ir pateikti projektą; 

5.2. Projektas – tai tiekėjo parengtas projektas, išreiškiantis Panerių memorialo holokausto 
ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo pagrindinių sprendinių idėją ir 
parengtas pagal šias projekto konkurso sąlygas; 

5.3. Dalyvis – projektą pateikęs tiekėjas; 
5.4. Devizas – dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas), 

sudarytas iš ne daugiau trijų žodžių, kuris rašomas ant visų pateikiamų vokų (bendro, pirmo ir 
antro) bei ant kiekvieno pirmame voke pateikiamo projekto dokumento. Dalyvis privalo visur rašyti 
tą patį devizą; 

5.5. Devizo šifras – dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso 
numeriai, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Devizo šifras pateikiamas antrame voke; 

5.6. Atviras projekto konkursas - tai pirkimo procedūra, kurioje gali dalyvauti ir pateikti 
projektus visi suinteresuoti tiekėjai; 

5.7. Atviro projekto konkurso dokumentai – tai perkančiosios organizacijos skelbiami 
dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas bei procedūras, tarp jų skelbimas, 
kvietimas, pranešimas, kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai (patikslinimai); 

5.8. Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys 
objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, 
vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi 
vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais 
būti; 

5.9. Kultūros paminklai – nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai; 
5.10. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės 

reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, 
neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso; 

5.11. Kilnojamosios kultūros vertybės – pagal paskirtį ir prigimtį kilnojamieji žmogaus 
veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti kilnojamieji daiktai, turintys kultūrinę vertę ir įtraukti į 
valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą; 

5.12. Kitos vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. 
6. Perkančiosios organizacijos duomenys:  
6.1. Pavadinimas - Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus; 
6.2. Adresas: Naugarduko g.10/2, 01309 Vilnius. 
7. Projekto konkurso tris pirmąsias vietas užėmusius laimėtojus numatyta apdovanoti. 

Projekto konkurso laimėtojams apdovanoti skiriama: I vietos laimėtojui – 30 000 litų, II vietos 
laimėtojui – 20 000 litų, III vietos laimėtojui – 10 000 litų. Taip pat bus skiriami nuo dviejų iki 
keturių paskatinamųjų prizų, priklausomai nuo projekto konkurso sąlygas atitikusių, bet 
nelaimėjusių pasiūlymų skaičiaus. Paskatinamasis prizinis fondas – 10 000 litų. 

8. Projekto konkurso tikslas: atrinkti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo idėjos 
projektą, kuris įgyvendintų Panerių memorialo, skirto Holokausto ir visoms nacizmo aukoms 
atminti kompleksinio sutvarkymo koncepciją. Šios koncepcijos paskirtis - nustatyti Panerių 
memorialo sutvarkymo ir pritaikymo lankymui principus, maksimaliai išsaugant išlikusius 
autentiškus bei minimaliai atkuriant sunaikintus šios žudynių vietos elementus ir, siekiant įamžinti 
čia nužudytų aukų atminimą, numatyti priemones, skirtas ateitiems kartoms išsaugoti istorinę 
atmintį apie Holokaustą Paneriuose XX amžiaus pirmoje pusėje. 
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9. Kontaktinis elektroninis paštas muziejus@jmuseum.lt.  
10. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų 

grupės. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartį. Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. 

11. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti projekto konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, 
kurių nebuvo galima numatyti (Pvz.: perkamos paslaugos tapo nereikalingos, nėra lėšų už jas 
apmokėti) prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Nutraukus projekto konkursą 
kompensacijos tiekėjams nebus mokamos. 

12. Projekto konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas projektas. 
13. Projekto konkurso techninė specifikacija (toliau – techninė specifikacija) pateikiama 

projekto konkursų sąlygų priede Nr. 1. 
 

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

14. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti projekto konkurse, turi atitikti šiuos minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus:  
Eil. 
Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

14.1. 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, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos 
dokumentus, neturi neišnykusio ar 
nepanaikinto teistumo ir 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, arba dėl kitų valstybių tiekėjų 
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 projektų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 
terminas ilgesnis nei projektų pateikimo 
terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 
 
 

15. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 
dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 
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pateikiama priesaikos deklaracija arba, šalyje, kurioje ji netaikoma, oficiali tiekėjo deklaracija, 
kurią tiekėjas yra pateikęs kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje 
arba šalyje iš kurios jis atvyko. 

16. 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). 

17. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus 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. 

18. Jei projektą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 14.1 punkte nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 
grupės narys atskirai. Jei tiekėjas numato naudoti subteikimą (pasitelkti trečiuosius asmenis), 
subteikėjai privalo atitikti šių konkurso sąlygų 14.1 nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.  

19. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti 
jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtintą kopiją. 

20. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies 
įsipareigojimai. 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, prizo išmokėjimu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos sutartis turi 
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai 
nevykdymą.  

21. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su 
pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, 
jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, 
perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus 
per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo 
išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos 
nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė konkurso sąlygose nurodytų kartu su projektu 
teikiamų dokumentų, jo projektą perkančioji organizacija privalo atmesti. 

22. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 
perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti dalyvį šiuos 
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti 
dalyvio projektą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka projekto konkurso sąlygų 14 punkte nustatyto 
kvalifikacijos reikalavimo arba jei dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino 
pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 
procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka keliamus reikalavimus. 

 
V. BŪDAI, KURIAIS DALYVIAI GALI PRAŠYTI PROJEKTO KONKURSO 

DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ IR SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA 
KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU DALYVIAIS 

 
23. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai, dalyvių 

paklausimai ir atsakymai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti perduodami CVP IS 
priemonėmis.  

24. Dalyvis CVP IS priemonėmis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų 
projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis atsako į kiekvieną 
dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus per 4 dienas nuo tiekėjų 
prašymo pateikimo dienos, jeigu prašymas CVP IS gautas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki projektų 
pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą skelbia CVP IS, 
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bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. Perkančiosios organizacijos pranešimus 
gaus tik tiekėjai užsiregistravę pirkime CVP IS.  

25. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali 
paaiškinti (patikslinti) ar papildyti projekto konkurso dokumentus Viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka. 

26. Jeigu perkančioji organizacija projekto konkurso dokumentus paaiškina (patikslina) 
likus mažiau kaip 6 dienoms iki projektų pateikimo termino pabaigos arba jei ji negali projekto 
konkurso dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi dalyviai juos gautų ne vėliau 
kaip likus 6 dienoms iki projektų pateikimo termino pabaigos, ji turi perkelti projektų pateikimo 
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį dalyviai, rengdami projektus, galėtų 
atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie kiekvieną projektų pateikimo 
termino nukėlimą skelbiami CVP IS, kartu patikslinant skelbimą apie projekto konkursą. 

27. Perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su Konkurso dalyviais dėl projekto 
konkurso dokumentų paaiškinimo. Apie susitikimo datą ir vietą tiekėjai bus informuoti CVP IS. 

 
VI. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI, PATEIKIMUI 

 
28. Dalyvis projektą ir reikalaujamus dokumentus (taip pat ir užklausimus, pranešimus, 

prašymus ir t.t.) rengia ir pateikia lietuvių arba anglų kalbomis. 
29. Tiekėjų parengti projektai turi būti pateikti iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val. šiuo 

adresu: Naugarduko g.10/2, 01309 Vilnius, II aukštas.  
30. Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, registruojantis projektus, dalyviui 

pageidaujant, išduoda projekto registravimo pažymą, nurodydama projekto gavimo dieną, valandą, 
minutę. 

31. Projektai turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant jų anonimiškumą.  
32. Dalyvis gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną projektą. 
33. Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji 

organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir 
neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi projekto konkursas. 

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

35. Kol nepasibaigė projektų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą 
savo projektą. Apie projekto pakeitimą ar atšaukimą dalyvis privalo pranešti perkančiajai 
organizacijai raštu iki vokų su projektais pateikimo termino pabaigos. Projektas nebus pakeistas ar 
atšauktas, jei toks dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. 

36. Projektą dalyvis turi pateikti 2 vokuose (paketuose), kurie turi būti įdėti į vieną bendrą 
voką (paketą). 

37. Dalyvis turi pateikti užklijuotą bendrą voką (paketą), ant kurio turi būti užrašyta tik ši 
informacija: 

37.1. Valstybinis Vilniaus žydų Gaono muziejus (Naugarduko g.10/2, 01309 Vilnius); 
37.2. devizas, sudarytas iš ne daugiau kaip trijų žodžių (trumpas projekto idėjos 

apibūdinimas);  
37.3. „Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio 

sutvarkymo idėjos projekto konkursui“ ir „Neatplėšti iki 2014 m. rugpjūčio 20 d 13.00 val.“; 
37.4. bendrą voką (paketą) siunčiant paštu, dalyvio pavadinimo ir adreso vietoje užrašomas 

perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas. 
38. Į bendrą voką (paketą) turi būti įdėti 2 vokai (paketai): 
38.1. Pirmas vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Projektas“, „Neatplėšti iki 2014 m. 

rugpjūčio 20 d 13.00 val.“; 
38.2. Antras vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Devizo šifras“. 
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39. Pirmame voke (pakete) („Projektas“) dalyvis perkančiajai organizacijai 
pateikia:  

39.1. genplaną su konkurso teritorijos sutvarkymo sprendiniais, M 1: 500; 
39.2. Panerių memorialo sutvarkymo 3 vizualizacijas, įstatytas į panoramines nuotraukas 

(Techninės specifikacijos priedas Nr. 10): 
39.2.1. degintojų duobės; 
39.2.2. žudynių duobės; 
39.2.3. Techninės specifikacijos 5.5 punkte nurodytos iškilmingų minėjimų vietos. 
39.3. Lankytojų centro: 
39.3.1. planą/planus, M 1: 200; 
39.3.2. fasadus M 1: 200; 
39.3.3. pjūvį M 1: 200; 
39.3.4. 2 vizualizacijas: vieną nuo įėjimo į Panerių memorialą pusės, kitą – pastato vidaus.  
39.4. Aiškinamąjį raštą, pagrindžiantį Panerių memorialo sutvarkymo idėjos sprendinius.  
40. Projekto konkurso sąlygų 39.1. – 39.3 punktuose nurodyti sprendiniai turi būti pateikti 

ant: 
40.1. 4 planšetų (1 m (h)  x 0,7 m), kurių storis turi būti ne daugiau 2,5 mm;  
40.2. CD (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 13).  
41. Aiškinamasis raštas turi būti pateiktas A4 formatu ir CD nurodytame projekto konkurso 

sąlygų 40.2 punkte. 
42. Visi projekto konkurso dalyvio pateikti dokumentai pirmame voke turi būti paženklinti 

vienu ir tuo pačiu devizu. Ant visų planšetų (viršutiniame kairiajame kampe), CD ir ant 
Aiškinamojo rašto (A4 formatu) turi būti pateiktas tiekėjo devizas, sudarytas iš ne daugiau kaip trijų 
žodžių: Times New Roman šriftu, planšetuose – 5 (penkių) cm aukščio. 

43. Visi projekto konkurso sąlygų 39.1.-39.4 punktuose nurodyti dokumentai turi būti 
tvarkingai supakuoti į pirmą voką (paketą), nei ant voko, nei voke nenurodant dalyvio. Turi būti 
užtikrintas tiekėjo anonimiškumas. Projektai, pateikti pažeidžiant anonimiškumą bus atmesti. 

44. Antrame voke („Devizo šifras“) pateikiami šie dokumentai: 
44.1. projekto devizo šifras pateiktas užpildžius projekto konkurso sąlygų priede Nr. 2 

pateiktą formą: dalyvio (projektą pateikusio tiekėjo ar tiekėjų 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, el. pašto adresas. Jungtinės veiklos pasiūlymo atveju – jungtinės veiklos sutartis (arba 
tinkamai patvirtina jos kopija), nurodomas įgalioto atstovo pavardė ir telefono numeris. 
Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto autorių arba autorius bei jų kontaktinius telefono 
numerius;  

44.2. dokumentai, patvirtinantys dalyvio kvalifikacijos reikalavimų atitikimą projekto 
konkurso reikalavimams, nurodytiems projekto konkurso sąlygų 14 punkte; 

44.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti 
tiekėjo pateikiamą dokumentą su devizo šifru, kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės 
vadovas, o įgaliotas asmuo). 

45. Antrame voke esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti. 
Antrame voke esančių dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas dalyvio 
(dalyvio atstovo) pasirašytu popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, dalyvio (dalyvio atstovo) 
vardas, pavardė, pareigos (jei yra). 

46. Pateikdamas savo idėjos projektą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio projekto 
konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. 

47. Perkančioji organizacija nereikalauja projekto galiojimo užtikrinimo. 
48. Jei tiekėjas projektą pateiks nesilaikydamas šiame projekto konkurso sąlygų skyriuje 

nustatytų reikalavimų, jo projektas bus atmestas. 
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VII. VERTINIMO KOMISIJA, PROJEKTŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS, 
PROJEKTŲ NAGRINĖJIMAS, APTARIMAS IR VERTINIMAS 

 
49. Vokai (paketai) su projektais atplėšiami pirmame komisijos posėdyje. Posėdis vyks 

adresu Naugarduko g.10/2, Vilnius, 2014 m. rugpjūčio 20 d. 13 val. Jame gali dalyvauti projektus 
pateikę dalyviai. 

50. Projektus vertins projekto konkurso vertinimo komisija (toliau – komisija). Balsavimo 
teisę turi tik komisijos nariai. Sprendimus komisija gali priimti tik komisijos posėdyje. Visi 
komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, 
pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario nuomonė. Protokolą pasirašo visi komisijos 
posėdyje dalyvavę nariai. Komisijos sekretorius (be balsavimo teisės) dalyvauja komisijos 
posėdžiuose, protokoluoja komisijos posėdžius.  

51. Projekto konkursui pateikti projektai, po vokų (paketų) su projektais atplėšimo bus 
eksponuojami viešai bei bus rengiamas viešas aptarimas. Šio aptarimo išvados įforminamos 
protokolu. Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nereiškia. Projektai bus 
eksponuojami nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d., adresu Naugarduko g.10/2, Vilnius. 

52. Perkančioji organizacija paskiria ekspertus (recenzentus) (toliau – ekspertai), 
specialistus, galinčius įvertinti architektūrinius, meninius, technologinius, paminklų apsaugos, 
transporto organizavimo ar kitus specifinius sprendinius, ir kurie atliks pirminę pateiktų projektų 
atranką (įvertins, ar pateikti darbai formaliai atitinka projekto konkurso sąlygas), išanalizuos 
pateiktus projektus ir raštu pateiks komisijai savo recenzijas, kurios yra rekomendacinio pobūdžio. 
Kiekvienas ekspertas privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

53. Perkančiosios organizacijos paskirti ekspertai atliks projektų ekspertinį vertinimą pagal 
komisijos jiems pateiktą ekspertinio vertinimo užduotį. Ekspertinio vertinimo užduotis yra 
pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis ekspertas atlieka vertinimą. Ekspertinio vertinimo užduotį 
sudaro pirkimo objekto apibūdinimas ir vertinimo instrukcija. Visiems ekspertams pateikiamos 
vienodos ekspertinio vertinimo užduotys ir sudaromos vienodos sąlygos atlikti vertinimą. 
Ekspertinio vertinimo užduotis pateikiama projekto konkurso sąlygų priede Nr. 3.  

54. Komisijos nariai turi vertinti objektyviai, vadovaujantis tik projekto konkurso sąlygomis, 
ekspertų pateiktomis recenzijomis ir rekomendaciniais balais ir išsaugojant projekto konkursui 
pateiktų projektų autorių anonimiškumą. Tuo tikslu komisijos pirmininkas, nariai, sekretorius, 
recenzentai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

55. Jei komisijos narių šeimos nariai ir/ar artimieji giminaičiai dalyvauja projekto konkurse, 
apie tai jos narys iki posėdžio turi informuoti komisijos pirmininką ir privalo atsistatydinti. 

56. Komisija, dalyviams ir ekspertams nedalyvaujant, vertina projektus, kurie atitinka 
projekto konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus.  

57. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai (komisijos nariai gali sužinoti, kas pateikė 
projektus, tik komisijai įvertinus projektus ir priėmus sprendimą dėl trijų geriausių projektų). 

58. Komisija paskelbia galutinį konkursinių pasiūlymų vertinimą, atsižvelgdama į projekto 
konkursui keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais, nurodytais projekto 
konkurso sąlygų 62 punkte. 

59. Pateiktas projektas atmetamas, jei: 
59.1. gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo termino; 
59.2. pateiktas pažeidžiant anonimiškumą, t.y. iš projekto įforminimo (projekto 

dokumentuose, ant vokų ir vokuose (ant pakuočių ir pakuotėse) pateiktos informacijos) galima 
nustatyti dalyvio tapatybę; 

59.3. neatitinka projekto konkurso dokumentuose ir/ar techninėje specifikacijoje projektui 
nustatytų reikalavimų. 

60. Projekto konkurso laimėtojais bus išrinkti pirmąsias tris vietas užėmę projektai. 
61. Projekto konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas šio projekto konkurso 

dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. 
62. Neatmesti projektai bus vertinami balais remiantis šiais vertinimo kriterijais: 
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Vertinimo kriterijai Kriterijaus lyginamasis 
svoris  

pirmas kriterijus – architektūrinių - meninių sprendinių 
įtaigumas/paveikumas (T1)  

Y1=30 

antras kriterijus – istorinių autentiškų elementų išsaugojimas 
(T2) 

Y2=40 

trečias kriterijus – sprendinių dermė su gamtine ir istorine 
aplinka (T3) 

Y3=30 

63. Galutinis balas (T), skiriamas projektui, apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų (T1, 
T2, T3) balus. 

T=T1+T2+T3 
64. Atskiro kriterijaus balas apskaičiuojamas kriterijaus reikšmę (R), kuri gaunama sudėjus 

visų komisijos narių tam kriterijui paskirtus balus ir išvedus vidurkį, palyginant su geriausia to 
kriterijaus reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y): 

T1 = R1 / R1max x Y1; 
T2 = R2 / R2max x Y2; 
T1 = R3 / R3max x Y3; 
65. Žemiau pateikiamas vertinimų aprašymas (jis yra orientacinis, komisijos narys, 

remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, gali įvertinti ir kitus, aprašymuose neišvardintus pasiūlymo 
aspektus, atitinkančius vertinamą parametrą). Siekiant palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas 
balų interpretacijas, 100 balų skalė padalinta į kokybinius intervalus: patenkinamai (iki 50), gerai 
(nuo 51 iki 80), puikiai (nuo 81 iki 100): 

65.1. architektūrinių - meninių sprendinių įtaigumas/paveikumas (R1)  
Patenkinamai (nuo 1 iki 50 balų) – Pasitelkiant architektūrines - menines priemones 

lankytojui suteikiama nedidelė galimybė pajausti ir suvokti šioje teritorijoje įvykdytus žiaurius 
nusikaltimus prieš žmoniją. Pasiūlymai dėl teritorijos su išlikusiais autentiškais elementais 
sutvarkymo ir naujų statinių sprendiniai yra orientuoti taip, kad lankytojas gautų tik paviršutinišką, 
emocijų nežadinančią ir moralinės atsakomybės neugdančią informaciją apie čia vykusius istorinius 
įvykius. 

Gerai (nuo 51 iki 80 balų) - Pasitelkiant architektūrines- menines priemones lankytojui 
suteikiama galimybė iš dalies pajausti ir suvokti šioje teritorijoje įvykdytus žiaurius nusikaltimus 
prieš žmoniją. Pasiūlymai dėl teritorijos su išlikusiais autentiškais elementais sutvarkymo ir naujų 
statinių sprendiniai yra orientuoti taip, kad lankytojas gautų neišsamią, bet emocijas žadinančią ir 
moralinę atsakomybę ugdančią informaciją apie čia vykusius istorinius įvykius. 

Puikiai (81-100 balų) - Pasitelkiant architektūrines - menines priemones lankytojui 
suteikiama galimybė pajausti ir suvokti šioje teritorijoje įvykdytus žiaurius nusikaltimus prieš 
žmoniją. Pasiūlymai dėl teritorijos su išlikusiais autentiškais elementais sutvarkymo ir naujų 
statinių sprendiniai yra orientuoti taip, kad lankytojas gautų išsamią bei emocijas žadinančią ir 
moralinę atsakomybę ugdančią informaciją apie čia vykusius istorinius įvykius.  

65.2. istorinių autentiškų elementų išsaugojimas (R2)  
Patenkinamai (nuo 1 iki 50 balų) – Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos akte 

(Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodytas kultūros paminklo kompleksą sudarančias 
kultūros vertybes bei nustatytas vertingąsias komplekso savybes (žudynių duobės, išlikę kanalai ir 
jų fragmentai, senieji takai ir kelias, kita) siūloma tvarkyti menkai saugant jų autentiškumą: 1) 
duobių gylis, plotas, susiformavę sankasų šlaitai, išlikusios atraminės akmenų sienos, 2) papildomai 
identifikuotos duobės ir takai taip pat atidengiami nuvalant medynus ir žemės sluoksnį. Pasiūlyta, 
kaip architektūrinėmis priemonėmis sutvarkyti Panerių memoriale esančių kai kurių kitų nacizmo 
aukų kapaviečių (saugomų in situ) aplinką, tačiau nėra pasiektas harmoningas visų šioje teritorijoje 
esančių paminklų žudynių aukoms suderinamumas. 

Gerai (nuo 51 iki 80 balų) - Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos akte 
(Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodytas kultūros paminklo kompleksą sudarančias 
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kultūros vertybes bei nustatytas vertingąsias komplekso savybes (žudynių duobės, išlikę kanalai ir 
jų fragmentai, senieji takai ir kelias, kita) siūloma tvarkyti vidutiniškai saugant jų autentiškumą: 1) 
duobių gylis, plotas, susiformavę sankasų šlaitai, išlikusios atraminės akmenų sienos, 2) papildomai 
identifikuotos duobės ir takai taip pat atidengiami nuvalant medynus ir žemės sluoksnį. Pasiūlyta, 
kaip architektūrinėmis priemonėmis sutvarkyti Panerių memoriale esančių visų kitų nacizmo aukų 
kapaviečių (saugomų in situ) aplinką, tačiau tik iš dalies pasiektas harmoningas visų šioje 
teritorijoje esančių paminklų žudynių aukoms suderinamumas. 

Puikiai (81-100 balų) - Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos akte (Techninės 
specifikacijos priedas Nr. 2) nurodytas kultūros paminklo kompleksą sudarančias kultūros vertybes 
bei nustatytas vertingąsias komplekso savybes (žudynių duobės, išlikę kanalai ir jų fragmentai, 
senieji takai ir kelias, kita) siūloma tvarkyti maksimaliai saugant jų autentiškumą: 1) duobių gylis, 
plotas, susiformavę sankasų šlaitai, išlikusios atraminės akmenų sienos, 2) papildomai 
identifikuotos duobės ir takai taip pat atidengiami nuvalant medynus ir žemės sluoksnį. Pasiūlyta, 
kaip architektūrinėmis priemonėmis sutvarkyti Panerių memoriale esančių visų kitų nacizmo aukų 
kapaviečių (saugomų in situ) aplinką, pasiektas harmoningas visų šioje teritorijoje esančių paminklų 
žudynių aukoms suderinamumas.  

65.3. sprendinių dermė su gamtine ir istorine aplinka (R3)  
Patenkinamai (nuo 1 iki 50 balų) – Gamtinė aplinka siūloma pertvarkyti atkuriant laiko 

sunaikintus elementus, tačiau 1) mažai išsaugotas natūralus reljefo gamtinis charakteris, 2) atkurti 
ne visi dirbtiniai elementai – iškasos/sankasos, grioviai, 3) medynai tvarkomi, labai mažai įvertinant 
dabartinę situaciją ir poreikį. 

Gerai (nuo 51 iki 80 balų) - Gamtinė aplinka siūloma pertvarkyti atkuriant laiko sunaikintus 
elementus, tačiau 1) vidutiniškai išsaugotas natūralus reljefo gamtinis charakteris, 2) atkurti visi 
dirbtiniai elementai – iškasos/sankasos, grioviai, 3) medynai tvarkomi, vidutiniškai įvertinant 
dabartinę situaciją ir poreikį. 

Puikiai (81-100 balų) - Gamtinė aplinka siūloma pertvarkyti atkuriant laiko sunaikintus 
elementus, kad būtų: 1) išsaugotas natūralus reljefo gamtinis charakteris, 2) atkurti dirbtiniai 
elementai – iškasos/sankasos, grioviai, 3) medynai tvarkomi, labai gerai įvertinant dabartinę 
situaciją ir poreikį.  

66. Vertinimo komisija įvertina visus projektus, kurie atitinka projekto konkurso 
dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir sudaro projektų eilę gautų balų mažėjimo tvarka. Esant 
reikalui, tame pačiame protokole įrašomos projektams pateiktos komisijos pastabos, reikalaujančios 
papildomų dalyvių paaiškinimų. 

67. Vokai su devizų šifrais - dalyvius identifikuojančia informacija, bus atplėšiami kitame 
komisijos posėdyje. Į komisijos posėdį perkančioji organizacija ne vėliau kaip prieš tris dienas raštu 
kviečia visus tiekėjus, kurie pateikė projektus. Kvietime nurodoma vokų su projekto konkurso 
devizų šifrais atplėšimo vieta, diena, valanda ir minutė. Kvietime taip pat turi būti nurodyta, kad 
komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. Atplėšus vokus, 
komisija dalyviams paskelbia projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su projektų devizų šifrais 
atplėšimo procedūrą komisija įformina atskiru protokolu. 

68. Po vokų su devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo komisija tikrina, ar 
dalyviai atitinka projekto konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Komisija 
dalyvių kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant. 

69. Prireikus dalyviai gali būti kviečiami atsakyti į iškilus klausimams dėl projektų turinio. 
Tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami projekto. Paaiškinimai teikiami raštu 
arba CVP IS priemonėmis. 

70. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vokų su projektų 
devizų šifrais atplėšimo procedūros įforminimo ir dalyvių kvalifikacijos patikrinimo raštu praneša  
kiekvienam dalyviui apie projektų eilę, o dalyviams, kurių projektai neįrašyti į šią eilę, – ir projektų 
atmetimo priežastis. 

71. Projekto konkurso laimėtojais pripažįstami trys daugiausia balų surinkę ir nustatytus 
projekto konkurso reikalavimus atitinkantys projekto konkurso dalyviai.  
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72. Komisija galutinį sprendimą dėl projekto konkurso rezultatų priims tik tada, kai bus 
išnagrinėtos dalyvių rašytinės pretenzijos (jei tokių bus gauta), bet ne anksčiau kaip po 15 
(penkiolikos) dienų nuo pranešimo apie projekto konkurso rezultatus išsiuntimo dalyviams dienos. 
Pranešimas apie galutinį komisijos sprendimą projekto konkurso laimėtojams ir visiems kitiems 
dalyviams išsiunčiamas raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo komisijos galutinio 
sprendimo priėmimo dienos. 

73. Komisija gali ir neskirti pirmųjų vietų, jeigu mano, kad pateikti projektai atitinka 
formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į projekto konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, 
perkančiajai organizacijai yra nepriimtini.  

 
VIII. KONKURSO REZULTATAS 

 
74. Pirmos, antros, trečios ir dviejų – keturių paskatinamųjų vietų laimėtojai įgauna teisę į 

šių projekto konkurso sąlygų 7 punkte nurodytas finansines premijas. 
75. Su projekto konkurso laimėtojais bus sudaroma autorinė sutartis dėl autoriaus teisių 

perleidimo (Sutarties projektas pateikiamas projekto konkurso sąlygų priede Nr. 4). 
76. Nelaimėjusius projektus projekto konkurso dalyviai atsiima per vieną mėnesį nuo 

galutinio sprendimo šiame projekto konkurse priėmimo dienos. Dalyviui per nurodytą terminą 
neatsiėmus projekto, perkančioji organizacija neatsako už projekto apsaugą. 

 
IX. PRIEDŲ SĄRAŠAS 

Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija. 
Priedas Nr. 2 Projekto devizo šifro forma. 
Priedas Nr. 3 Ekspertinio vertinimo užduotis. 
Priedas Nr. 4 Autorinės sutarties del autoriaus teisių perleidimo projektas. 
Priedas Nr. 5 Projekto konkurso sąlygų ir jų priedų vertimas į anglų kalbą. 
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Projekto konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

 
PANERIŲ MEMORIALO HOLOKAUSTO IR VISOMS NACIZMO AUKOMS ATMINTI 

KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO ATVIRO IDĖJOS KONKURSO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
I. ĮVADAS. ESAMA PADĖTIS. 

 
1. Panerių memorialas – tai išlikusi masinių žudynių vieta ir kapai, kur 1941-1944 metais čia 

nacių vykdytų egzekucijų metu buvo žudomi žmonės, daugiausiai - žydai. Didelė dalis nužudytųjų 
palaikų, slepiant žudynių pėdsakus, buvo sudeginta, kiti liko užkasti šioje teritorijoje. Panerių 
memorialas sušaudytų aukų skaičiumi yra didžiausia Holokausto vieta Lietuvoje, plačiai žinoma 
tarptautiniu mastu.  

Panerių miške taip pat nužudyti Lietuvos vietinės rinktinės, Armijos Krajovos kariai, įvairių 
tautybių Raudonosios armijos karo belaisviai, antinacinio pasipriešinimo dalyviai ir kitos nacių 
okupacinio režimo aukos.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 155 Žudynių vietai ir 
kapams Paneriuose (dabar - Panerių memorialas) suteiktas nacionalinės reikšmės – kultūros 
paminklo statusas. Šio kultūros paminklo teritorija yra Vilniaus miesto ribose, jos plotas 46 ha.  

Rengiantis Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo darbams, komplekso teritorijos 
daliai, kurioje yra žudynių duobės, kanalai, senieji takai ir kelias bei didžioji dalis kitų palaidojimo 
vietų su atminimo paminklais, suformuotas žemės sklypas (plotas 18.9333 ha), kuris panaudos teise 
perduotas valdyti Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui (toliau – Gaono žydų muziejus). 
Likusią didžiąją komplekso teritorijos dalį, turinčią valstybinio miško statusą, administruoja 
Vilniaus miesto savivaldybė. Konkursui pateikta teritorija –Gaono žydų muziejui priskirta sklypo 
dalis suformuota ir apibrėžta konkurso sąlygų priede Nr. 1.  

Dėl Paneriuose vykusio Holokausto ši teritorija pagal judėjų religiją ir papročius priskirtina 
žydų palaikų laidojimo vietai, todėl didelės apimties žemės judinimo ir naujos statybos darbai šioje 
teritorijoje neleistini. Atsižvelgiant į tai, veiklos, skirtos kompleksiškai sutvarkyti Panerių 
memorialą, yra siejamos su autentiškos aplinkos išsaugojimu ir puoselėjimu, kūrybingu ir 
kompetentingu požiūriu į memorialo objektų ir aplinkos sutvarkymą. 

Gaono žydų muziejus patikėjimo teise valdo 1985 metų statybos pastatą, kuriame įrengta 
muziejinė ekspozicija „Paneriai – masinių žudynių vieta“. Minėto pastato fizinė būklė yra labai 
prasta ir neatitinka nūdienos poreikių, todėl siūloma jį demontuoti. 

Esamas Panerių memorialo architektūrinis apipavidalinimas sukurtas 1985 metais architekto 
Jaunučio Makariūno. Sovietmečiu įgyvendinti sprendiniai nebetenkina šiandienos reikalavimų, 
todėl taip pat yra keistini. 

Viso teritorijoje išaiškinti 27 objektai (priedas Nr. 5), tačiau tai nėra baigtinis išaiškintų 
objektų skaičius.  

Panerių memoriale dalinai išsaugojusi savo autentišką vaizdą yra taip vadinamoji degintojų 
brigados duobė, kurioje buvo kalinami belaisviai, kuriuos naciai, siekdami paslėpti savo nusikaltimą 
– masines nekaltų žmonių žudynes, vertė deginti nužudytųjų palaikus. Atlikti archeologiniai tyrimai 
patvirtino Paneriuose kalėjusių žmonių liudijimus apie šių kalinių toje duobėje iškastą požeminį 
tunelį, kuriuo jie pabėgo iš kalinimo duobės (žr. priedą Nr. 6). 

Dabartinė asfalto takų sistema padeda apeiti memoriale esančias žudynių duobes, takai 
įrengti pagal 1985 metų projektą ir galimybes. 

Šiuo metu Panerių memorialo teritorija menkai pritaikyta didesniems lankytojų srautams: 
nėra pastato administracijai ir salės kultūriniams - edukaciniams renginiams, neįrengtos ir kitų 
paslaugų teikimo lankytojams vietos. Taip pat Panerių memorialo teritorijoje trūksta daugelio 
infrastruktūrinių elementų: informacinių stendų ir ženklų su nuorodomis apie duobes, takus, 
barakus, kanalus ir kt. 
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II. IDĖJOS KONKURSO TIKSLAS 

 
2. Iš konkursui pateiktų pasiūlymų išrinkti labiausiai konkurso sąlygas atitinkančią idėją, 

kurios pagrindu būtų realizuotas Panerių memorialo komplekso sutvarkymas. 
 

III. KONKURSO UŽDUOTIS, KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI 
 

3. Konkurso užduotis – pasitelkiant architektūrines, kraštovaizdžio, menines, muziejines ir 
kitas priemones pasiūlyti emocionaliai paveikų sprendimą, kuris įprasmintų Holokausto ir visų 
nacizmo aukų atminimą, maksimaliai išsaugant ir sutvarkant išlikusius autentiškus šios žudynių 
vietos elementus. Pasiūlyta idėja turi padėti Memorialo lankytojui pajausti ir suvokti tragišką 
istorinio laikotarpio dalyvių likimą, ugdyti jaunosios kartos domėjimąsi ir pagarbą istorinei praeičiai 
ir žmogui, kaip asmenybei. 

4.  Vertinimo kriterijai:  
4.1. architektūrinių - meninių sprendinių įtaigumas/paveikumas (Pasitelkiant 

architektūrines- menines priemones suteikti lankytojui galimybę pajausti ir suvokti šioje teritorijoje 
įvykdytus žiaurius nusikaltimus prieš žmoniją. Pasiūlymai dėl teritorijos su išlikusiais autentiškais 
elementais sutvarkymo ir naujų statinių sprendiniai turi būti orientuoti taip, kad lankytojas gautų 
kuo išsamesnę, emocijas žadinačią ir moralinę atsakomybę ugdančią informaciją apie čia vykusius 
istorinius įvykius) 

4.2. istorinių autentiškų elementų išsaugojimas (Nekilnojamojo kultūros paveldo 
Vertinimo tarybos akte (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodytos kultūros paminklo 
kompleksą sudarančios kultūros vertybės bei nustatytos vertingosios komplekso savybės (žudynių 
duobės, išlikę kanalai ir jų fragmentai, senieji takai ir kelias, kita) turi būti tvarkomos maksimaliai 
saugant jų autentiškumą: 1) duobių gylį, plotą, susiformavusius sankasų šlaitus, išlikusias atramines 
akmenų sienas, 2) papildomai identifikuotos duobės, kelias ir takai taip pat atidengiami nuvalant 
medynus ir žemės sluoksnį. Pasiūlyti, kaip architektūrinėmis priemonėmis sutvarkyti Panerių 
memoriale esančių kitų nacizmo aukų kapaviečių (saugomų in situ) aplinką, siekiant harmoningai 
suderinti visus šioje teritorijoje jau pastatytus paminklus žudynių aukoms).  

4.3. sprendinių dermė su gamtine ir istorine aplinka. (Gamtinė aplinka turėtų būti 
pertvarkoma atkuriant laiko sunaikintus elementus, kad būtų: 1) išsaugotas natūralus reljefo 
gamtinis charakteris, 2) atkurti dirbtiniai memorialo aplinkos elementai – iškasos/sankasos, 
grioviai/kanalai, laužaviečių vietos, 3) medynai tvarkomi, įvertinant dabartinę situaciją ir poreikį).  

5. Konkurso užduoties reikalavimai: 
5.1. apjungti į darnią visumą įvairiais istoriniais laikotarpiais pastatytus  Holokausto aukų 

atminimui skirtus paminklus, deramai įkomponuojant kitoms nacių teroro aukoms atminti jau 
pastatytus atminimo ženklus; 

5.2. pateikti architektūrinius meninius sprendinius pažymint:  
5.2.1. iki šių dienų išlikusio senojo kelio, kuriuo aukos buvo varomos į žudynių vietas, 

fragmentus; 
5.2.2. identifikuotas žudynių duobes ir išlikusius griovius/kanalus ar jų fragmentus; 
5.2.3. degintojų brigados kalinimo duobę; 
5.2.4. tunelio, kuriuo pabėgo degintojų brigada, vietą; 
5.2.5. žinomas laužaviečių, kuriose buvo deginami atkasti nužudytųjų palaikai, vietas; 
5.3. pasiūlyti želdynų sutvarkymo koncepciją; 
5.4. pateikti  Lankytojų centro su patalpomis muziejinei ekspozicijai, kultūriniams-

edukaciniams renginiams, informaciniu centru, kavine bei administracinėmis patalpomis sprendimą, 
pasitelkiant interaktyvias modernias technologijas. Lankytojų centro vieta turi būti numatyta 
esamos automobilių aikštelės teritorijoje arba šalia jos (Lankytojų centro programa priede Nr. 11); 

5.5. pateikti sprendinius vietos prie pagrindinio paminklo Holokausto aukoms sutvarkymui. 
Prie šio paminklo vyksta (ir numatoma, kad vyks) valstybinės reikšmės Holokausto aukų atminimo 
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renginiai (pvz., Lietuvos žydų genocido ir rugsėjo 23 dienos minėjimai  ir kt.) bei aukščiausio lygio 
užsienio valstybių pareigūnų aukų pagerbimo vizitai;  

5.6. numatyti aikštelę į Panerių memorialą atvykstančių lankytojų transporto parkavimui, o 
atvykstantiems visuomeniniu transportu – miesto transporto stotelę; 

5.7. pasiūlyti takų sistemą, pažymint istorinių kelio ir takų fragmentus;  
5.8. numatyti takų, objektų ir visos teritorijos apšvietimą. 
 
6. Prie techninės specifikacijos pridedama: 
Priedas Nr. 1 Toponuotrauka su sklypo ribomis ir pažymėtomis idėjos konkursu 

nagrinėjamos teritorijos ribomis bei skenuotais archeologiniais duomenimis (dwg ir pdf); schema 
(jpg);  

Priedas Nr.2 Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos aktas (pdf), Panerių 
memorialo teritorijos ribų planas su pažymėtomis kultūros paminklo kompleksinėmis dalimis ir 
vertingosiomis savybėmis (pdf) bei papildoma informacija apie pažymėtus objektus (word); 

Priedas Nr. 3 1944 metų abrisas (jpg); 
Priedas Nr.4 Pažyma apie Paneriuose nužudytų žmonių skaičių (pdf); 
Priedas Nr.5 Schema su pažymėtais objektais (pdf); 
Priedas Nr.6 Tunelio iš degintojų duobės archeologinių tyrimų išvados (pdf); 
Priedas Nr. 7 Bibliografinė medžiaga su nuorodomis į istorinius šaltinius (word), seminaro 

medžiaga (word), prisiminimai (word); 
Priedas Nr. 8 Istorinės nuotraukos, nuoroda į istorines nuotraukas (word); 
Priedas Nr. 9 Informacinis filmas apie Panerių memorialą, nuoroda į memorialą (word); 
Priedas Nr. 10 Panoraminės fotonuotraukos vizualizacijoms pateikti (jpg), papildomos 

nuotraukos (word);  
Priedas Nr. 11 Lankytojų centro programa (word); 
Priedas Nr. 12 Panerių memorialo sutvarkymo koncepcija (word); 
Priedas Nr. 13 Reikalavimai konkurso skaitmeninei medžiagai (word). 
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Projekto konkurso sąlygų priedas Nr. 2 
 

                      (Devizo šifro forma) 
 

TIEKĖJO DEVIZO ŠIFRAS 
PANERIŲ MEMORIALO HOLOKAUSTO IR VISOMS NACIZMO AUKOMS ATMINTI 

KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO IDĖJOS PIRKIMO 
ATVIRO PROJEKTO KONKURSE  

2014 m. ........................ d. 
 

 
 

Tiekėjo devizas (ne daugiau trijų žodžių) 
 
 

 

 
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 pareiškimas: pasirašydamas šią paraišką patvirtinu, kad projekte ir paraiškoje pateikti duomenys, informacija yra tiksli ir 
teisinga: 
Tiekėjo vadovo vardas ir pavardė  
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 priedas Nr. 3 

 
_____________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas, perkančiosios organizacijos teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija 
(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys, pavadinimas, perkančiosios organizacijos kodas) 
 

Ekspertui __________________________ 
 (Eksperto vardas ir pavardė) 

 
TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ EKSPERTINO VERTINIMO UŽDUOTIS 

 
(_________ Nr. __________) 

Vilnius 
 
 

1. Pirkimo pavadinimas - Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti 
kompleksinio sutvarkymo idėjos atviras projekto konkursas. Pirkimo numeris:  

2. Ekspertinio vertinimo užduotis yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis ekspertas 
atlieka vertinimą. Visiems ekspertams pateikiamos vienodos ekspertinio vertinimo užduotys ir 
sudaromos vienodos sąlygos atlikti vertinimą. 

3. Ekspertinio vertinimo objektas - Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo 
aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo idėjos projekto konkursui tiekėjui pateikti pasiūlymai. 
Ekspertinio vertinimo objekto apibūdinimas pateiktas Panerių memorialo holokausto ir visoms 
nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo idėjos atviro projekto konkurso dokumentuose. 

4. Ekspertinio vertinimo tikslas – padėti pirkimo komisijai išrinkti projekto konkurso 1-3 
vietos laimėtojus, atsižvelgiant į projekto konkurso sąlygose nustatytus pirkimo tikslus. 

5. Ekspertas savo vertinimą atlieka pagal šiuos vertinimo kriterijus: 
Eil. 
Nr. 

Kriterijus Reikalavimai su vertinimo kriterijumi susijusioms savybėms arba 
pageidaujamos savybių ypatybėms 

1. Architektūrinių - 
meninių sprendinių 
įtaigumas/paveikumas 

Pasitelkiant architektūrines- menines priemones suteikti 
lankytojui galimybę pajausti ir suvokti šioje teritorijoje įvykdytus 
žiaurius nusikaltimus prieš žmoniją. Pasiūlymai dėl teritorijos su 
išlikusiais autentiškais elementais sutvarkymo  ir naujų statinių 
sprendiniai turi būti orientuoti taip, kad lankytojas gautų kuo 
išsamesnę bei emocijas žadinančią ir moralinę atsakomybę 
ugdančią informaciją apie čia vykusius istorinius įvykius. 

2. Istorinių autentiškų 
elementų išsaugojimas 

Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos akte 
(Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodytos kultūros 
paminklo kompleksą sudarančios kultūros vertybės bei nustatytos 
vertingosios komplekso savybės (žudynių duobės, išlikę kanalai ir 
jų fragmentai, senieji takai ir kelias, kita) turi būti tvarkomos 
maksimaliai saugant jų autentiškumą: 1) duobių gylis, plotas, 
susiformavę sankasų šlaitai, išlikusios atraminės akmenų sienos, 
2) papildomai identifikuotos duobės ir takai taip pat atidengiami 
nuvalant medynus ir žemės sluoksnį. Pasiūlyti, kaip 
architektūrinėmis priemonėmis sutvarkyti Panerių memoriale 
esančių kitų nacizmo aukų kapaviečių (saugomų in situ) aplinką, 
siekiant harmoningo visų šioje teritorijoje esančių paminklų 
žudynių aukoms suderinamumo. 

3. Sprendinių dermė su 
gamtine ir istorine 

Gamtinė aplinka turėtų būti pertvarkoma atkuriant laiko 
sunaikintus elementus, kad būtų: 1) išsaugotas natūralus reljefo 
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aplinka gamtinis charakteris, 2) atkurti dirbtiniai elementai – 
iškasos/sankasos, grioviai, 3) medynai tvarkomi, įvertinant 
dabartinę situaciją ir poreikį. 

 
Susipažinti su visais pasiūlymais galima 20__ m. _________________ d. ______ min. 

adresu: ____________________________ 
 

EKSPERTINIO VERTINIMO INSTRUKCIJA 
 

Ekspertas privalo: 
1. Susipažinti su visa šioje užduotyje pateikta informacija. 
2. Asmeniškai atvykti apžiūrėti pateiktų pasiūlymų. 
3. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas 

žinias. 
4. Nederinti vertinimo su kitais ekspertais. 
5. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į perkančiosios 

organizacijos nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms. 
6. Užpildyti ekspertinio vertinimo anketą (pridedama). Pildant anketą: 
6.1. įvertinti visus pasiūlymus pagal visus pasiūlymų vertinimo kriterijus; 
6.2. naudoti vertinimo skalę nuo 0 iki 100, kur 0 žymima, kai vertinama pirkimo objekto 

savybė neatitinka keliamų reikalavimų arba tokios savybės visai nėra, 100 – jeigu savybė visiškai 
atitinka keliamus reikalavimus arba yra geriausia, kokia tik gali būti; 

6.3. atsakyti į visus anketoje nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją. 
7. Užpildytą ekspertinio vertinimo anketą iki 20____m. ______________ d. pateikti 

perkančiajai organizacijai. 
8. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. 
 
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio 

6 dalimi ekspertas, pažeidęs šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
 

Kilus neaiškumams dėl ekspertinio vertinimo užduoties arba dėl paties vertinimo kreiptis į: 
 ________________________________________________________________________________  
 (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir telefonas) 
 
 
      
(Perkančiosios organizacijos vadovo arba 
jo įgalioto asmens pareigų (pvz., Viešojo 

pirkimo komisijos pirmininkas) 
pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė)  
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_____________________________________ 

(Pasiūlymus vertinančio eksperto vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto 
adresas, kita reikalinga informacija)) 

 
TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ EKSPERTINIO VERTINIMO ANKETA 

 
Pirkimo pavadinimas - Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti 
kompleksinio sutvarkymo idėjos atviras projekto konkursas. Pirkimo numeris:  
 
Pirkimą vykdo: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. 
 
Vertinamas objektas: memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio 
sutvarkymo idėjos projekto konkursui tiekėjui pateikti pasiūlymai. 
 
Ekspertinio įvertinimo data 20__ m. __________________d. 
 
Tiekėjų pasiūlymų apibūdinimas: 
 
Pasiū-
lymo 

devizas 

 
Kriterijus 

 
Recenzija (ekspertas užpildo lentelę pateikdamas pasiūlymų 

vertinimus, recenzijas) 
1. Architektūrinių - meninių 

sprendinių 
įtaigumas/paveikumas 

 

 Istorinių autentiškų elementų 
išsaugojimas 

 

 Sprendinių dermė su gamtine 
ir istorine aplinka 

 

2. Architektūrinių - meninių 
sprendinių 
įtaigumas/paveikumas 

 

 Istorinių autentiškų elementų 
išsaugojimas 

 

 Sprendinių dermė su gamtine 
ir istorine aplinka 

 

3. Architektūrinių - meninių 
sprendinių 
įtaigumas/paveikumas 

 

 Istorinių autentiškų elementų 
išsaugojimas 

 

 Sprendinių dermė su gamtine 
ir istorine aplinka 

 

 
Pasiūlymų įvertinimas balais: 

 
Tiekėjų 
pasiūlymai 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai (ekspertas užpildo lentelę pateikdamas rekomendacinį balų 
skaičių) 
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 1 kriterijus 
architektūrinių - 
meninių sprendinių 
įtaigumas/paveikumas 
max. balų skaičius – 
100. 

2 kriterijus 
istorinių autentiškų 
elementų išsaugojimas 
max. balų skaičius - 100 

3 kriterijus 
sprendinių dermė su 
gamtine ir istorine aplinka 
max. balų skaičius - 100 

1 2 3 4 
Devizas     
Devizas     
Devizas    
 
      
Ekspertas  (parašas)  (vardas ir pavardė)  
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Projekto konkurso sąlygų priedas Nr. 4 
 

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 autoriaus teisių perėmėjas yra 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“: 
 
1. Sutarties dalykas 
1.1. Šia Sutartimi Autorius perduoda Sutartyje nurodytas turtines teises į Kūrinį. Kūrinys – 

tai Panerių memorialo holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo 
idėjos projektas (toliau – „Kūrinys“). 

1.2. 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. 

1.3. Turtinės teisės į Kūrinį bus laikomos perduotomis Perkančiajai organizacijai nuo to 
momento, kai pasirašoma šita Sutartis. 

 
2. Perduodamos teisės 
2.1. Autorius perduoda Perkančiajai organizacijai žemiau nurodytas Autoriaus turtines 

teises į Kūrinį ir jo atskiras dalis Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje visam turtinių 
teisių galiojimo terminui, nustatytam pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – „Turtinės 
teisės“): 

2.1.1. atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; 
2.1.2. išleisti kūrinį; 
2.1.3. adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; 
2.1.4. platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn 

arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; 
2.1.5. viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; 
2.1.6. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai 

prieinamu kompiuterių tinklais (internete). 
2.2. Autorius išsaugo visas asmenines neturtines teises (toliau – Neturtinės teisės) į Kūrinį. 

Perkančioji organizacija įsipareigoja: 
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2.2.1. Naudojant kūrinį viešai visuomet nurodyti Autoriaus vardą; 
2.2.2. naudojant Kūrinį, nurodyti Autoriaus vardą tokiu būdu: [Autoriaus vardas, 

pavardė arba jo pasirinktas pseudonimas].  
2.3. Autorius neturi teisės disponuoti Turtinėmis teisėmis po jų perdavimo. 
 
3. Pareiškimai ir garantijos  
3.1. Autorius pareiškia ir garantuoja Perkančiajai organizacijai, kad: 
3.1.1. Autorius yra vienintelis Turtinių ir Neturtinių teisių į Kūrinį turėtojas;  
3.1.2. Turtinės teisės į Kūrinį nėra suteiktos naudotis tretiesiems asmenims; 
3.1.3. 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; 

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

3.1.5. 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. 

 
4. Atlyginimas 
4.1. Už Turtinių teisių perdavimą atlyginimas nėra mokamas. 
 
5. Šalių atsakomybė 
5.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai 

vykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. 
5.2. Jei Autorius pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, susijusius su Turtinėmis 

teisėmis, Perkančioji organizacija gali reikalauti iš Autoriaus sumokėti 1000 (vienas tūkstantis) litų 
dydžio baudą.  

 
6. Baigiamosios nuostatos 
6.1. 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. 

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

tai nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Sutarties sąlygų.  
6.4. 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. 

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

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

 
Šalių parašai: 

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

   A. V.  
 


