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KIaip6da
Siuo metu viesqjq pirkirnq informacin6je bazeje paskelbtas Klaipedos Valsrybinio nuzikinio
teatro pastato Dancs g. 19, Klaipe'doje, rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos viesas
pirkimas (toliau - viesas pirkimas). Perkandioji organizacija arba projekro valdltojas, VI ..Lietuvos
paminklai".
Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos skyriaus (toliau - LAS Klaipedos skyrius) valdyba,
Sio
vieso
pirkimo aplinkybes, pirkimo s4lygas, Klaip€dos Valstybinio muzikinio teatro pastato
ivertinusi
svarbq urbanistiniam kontekstui, konstatuoja jog:
l.
Pasirengimo Siam viesam pirkimui procesas vyko skubotai ir atvirkstine seka. parengta
pastato
teatro
technine pl€tros studi.ja (utilitarus lygmuo), kurios pagrindu vis da. rengiamas teritorijos
detalaus plano koregavimas (urbanistiniai sprendiniai), lygiagreeiai buvo atliekama Atgimimo aikstes su
gretimybemisr pletros galimybiq srudija ir teatro pastato vertinimas paveldosaugos aspektu. Visas Sis
procesas nedave aiskaus, koordinuoto rezultato,. TodCl techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo
procedlros, tiketina, negal6s uitikrinti ir kokybiSkiausio architekriirinio spr€ndimo.
2.
Statinio Ciq) ar statiniq grupes projektavimo paslaugq viesojo pirkimo rekomendacijose3
(toliau - rekomendacijos), kurios taikomos visq r[Sirt statiniq projektavimo paslaugq pirkimams, numab,ta,
jog perkandioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, ruri parengti ir (ar) pateikti turimq dokumentq,
sudaranaiq sqlygas teikti projektavimo paslaugas, kopijas. Tame tarpe teritorijq planavimo dokumentus, bei
projektinius pasiilymusa. O pirkdama projekravimo paslaugas, kaip sudeting pirkimo dokunentq dali
teikejams pateikti projektinius pasiulymuss. Tuo tarpu sio vieso pirkjmo (atviro konkurso s4lygq priedas 3)
tectninCje specifikacijoje numaryta,jog vykdant pirkimo procediiras, proj€ktiniai pasillymai tampa ne vienu
i5 ileities duomenq elementq, bet paiiu paslaugq objektu (6.1. punktas). Manome, jog geriausio projektinio
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Klaipados vahtybinio muzikinio tearro pastatas, pagalturejo b[ti int€grali Sios studijos dalis, tadiau studijoje
nepareikrajolirt isvadq delrealro pa"rato pleros urbanisrineje strutruroje isvadq.

i

' Tai konstatuota Li€tuvos architektq sQjungos Klaipedos apskrities organizacijos architektiiros urbanistikos ekspertq
tarybos poscdzio nutarim€ (protokotas 2015-06-25 Nr. pT-15-08).
'a Patvi(inta Viesqjq pirkimq tamybos direktoriaus 20 I 4 m. Cruodzio 3 t d. Isakymu Nr. t 5_266.
Rekomendacijq 7.4. punktas.
5
Rekomendacijq l4.l. punktas.
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pasiiilymo Sio pastato rekonstravimui paieska privalejo prasideti nuo vieso konkurso geriausiai
architektirinei koncepcijai i5rinkti6, bet ne nuo vieso pirkimo techninio projekto rengimo paslaugai.
3.
Toks viesas pirkimo bldas negali biti vadinamas nei geriausios architekturinds sprendiniq
parinkimo
kokyb€s
btdu (architektirros kokybg nusakantys vertinimo kriterijai nera pagrindiniai), nei
ekonomiskai naudingiausio pasiiilymo parinkimo biidu (energetines ir eksploatacijos s4naudos Siame
ikiprojektiniame etape yra tik deklaratyvls teiginiai). Skelbirne apie pirkimq nera aiSkus ir pirkimq
vertinsianiiq atitinkamos srities specialistrt komisijoje skaicius, o tuo labiau kompetencija.
4.
Nera suprantamos nuostatos del atitikimo detalaus plano sprendiniams laikymosiT, nes
skelbimo apie ii vie!4 pirkim4 metu teritorijos tarp H.Manto, Liepq, J.Karoso ir DanCs gatviq detalaus plano
koregavimo procedIros dar nebuvo baigtoss.
5.
Del savo vieslrmo stokose sis pirkimas negali biiti vadinamas kaip tinkanai atliepiantis
visuomen6s interesus, nes ndra galimyb€s suinteresuotai visuomenei (visuomenes grupCms) dal),vauti, ar
kokiu nors kitu b[du susipaZinti su pirkimui pateiktais pasiulymais ir iSreikSti savo pozicijq.
lki Sio vieSo pirkimo paskelbimo LAS Klaipedos skyrius nebuvo supaZindintas su s4lygomis,
6.
tuo padiu su informacija apie konkurso formatq, vertinimo kriterijus ir eigq, komisijos kompetencij4,
medziagos pateikim4, reikalavimus dalyviams ir kitomis konkurso kokybg nusakandiomis nuostatomis ir
reikalavimais. I3 rengijq gautas tik prasymas jvertinti vieso pirkimo technincs specifikacljos projekt4ro,
kuriame pateiktas technologinis aprasymas, perkamo techninio projekto sudetis beijo rengimo Narka, tadiau
tai nera kokybiskus architektDrinius sprendinius lemiantys vieso pirkimo duomenys.
Todel, matydami toki4 pasiruosimo Klaip€dai reiksmingo statiniorr r€konstmvimui eig4 bei
jog
suprasdani,
architektq asociacijos dalyvavinas Siuose proced[riniuose veiksmuose priestarauja LAS
veiklos tikslams ir Lietuvos architektq s4jungos architektiirinirl konkursq nuostatamsr2, kuriuose isdesq4ais
principais yra siekiama auksiiausios architektiiros kokybes, LAS Klaipedos skyrius (tuo padiu ir LAS)
atsisake dalyvauti viesame pirkime ir skirti savo atstovus vertinti pirkimui pateiktus pasiiilymus.
Jei dar suvokiamer3, kad architektlra yra miisq kultiiros dalis, tokios reiksmCs statiniq,
urbanistiniq kompleksq esminio keitimo si[lymq, taip pat svarbiausiq visuomenei naujq pastatq projekhl
konkursai ir pasiruosimas j iems turi biiti rengiami nuoseklia warka, nesumenkinant planuojamo rekonstruoti
pastato ir urbanistinCs struktiiros vertingqiq savybiq, uztikrinant vie34 visuomenes dalyvavimq, profesionaliq
vertinimo eig4 ir rezultatq.

LAS KlaipCdos skyriaus valdybos vardu
Pirmininkas

aidotas Dapkeviiius
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Toks reikalavimas yra Klaipados miesto bendrojo plano sprendiniuose (8.2.8. punktas).
' Vieso pirkimo s4lygq 10.9 punktas.
3
2015 m. B;rzelio 25 d. Teritorijos detalaus plano kor€gavimo sprendiniai buvo svarstomi Lietuvos architektq sajungos
Klaipedos apskrities organizacijos architektnros ir urbanistikos ekspertq taryboje.
e Su tokiam pirkimui paieiktais pasiulymais gali susipaZinli
tik juos pateike tiekejai, jrt igalioti atsiovai ir viesuosius

pirkimus koordinuojanaiq institucijq aistovai (vieso pirkimo s4lygq 8.2 punktas). Konisijos posedziai numaryti

Vilniuie.
'0 LAS Klaipedos skyriaus valdyba 2015-06-08 raltu Nr. KS-15-01 VI "Lietuvos paminklai" atsisake vertinri pateikt?
technine specifikacijq atskirai nuo vieso pirkimo konkurso s4lygq.
" Pastatas yra vienas pirmqjq pokario modernizmo staliniq Klaipedoje, tapgs vienu svarbiausiu susiklostiusios
Naujamiesaio urbanistines struktiiros ir mi€sto ivaizdZio dalimi.
Patvirtinti Lietuvos architektrt sajungos tarybos 2014 m. Rugsajo min. 4 d. sprendimu.
''z
'r Klaipedos apskriti€s teritorijos bendrojo (generalinio) plano nuostata: ,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
architektnros politikos krypaiq apraSo 36,1I punktu., patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. geguzes I8
d. nutarimu Nr. 554, turetq blti rengiami atviri projektavimo konkursai, siekiant geriausios k pavyzdines viesosios
paskinies pastatq architekturos kokybes, skelbtini tarptautiniai dideles visuomenines reiksmes ar fizin€s apimties
viesosios paskirties objektU projektavimo konkursai."
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