
1. Konkurso dalyvis nurodo, kad techninėje specifikacijoje yra pateikta vitrinos nuotrauka ir nurodyta kad ji 

negali būti su aštriais kampais, todėl klausia ar toks reikalavimas dėl to, kad vitrina būtų saugi ir į ją asmenys 

negalėtų susižaloti (įsipjauti, įsidurti ir pan.). Taip pat klausia, kodėl konkurse nuspręsta reikalauti 

reklaminio įrenginio formatui 1,2x1,8 konstrukcijos su viena atrama centre.   

Informuojame, kad reikalavimas, kad negali būti su aštriais kampais, keliamas tikslu apsaugoti asmenis nuo 

susižeidimų. Vienas iš Kauno miesto specialiojo plano uždavinių – suvienodinti esamų ir būsimų reklaminių 

įrenginių tipus bei dydį, o jame numatyti įvairaus formato įrenginių variantai apibrėžia įrenginių dydžius ir 

galimą, bet ne privalomą dizainą. Būsimo reklaminio įrenginio dizainas turi būti artimas techninėje 

specifikacijoje pateiktam dizainui, kurio pasirinkimą lėmė ir saugumo faktorius. 

2. Konkurso dalyvis nurodo, kad vietų reklaminiams įrenginiams sąraše įvardinti tik adresai, tačiau nėra 

pateikta jokių koordinačių, todėl neaišku kurioje konkrečioje vietoje reklaminis įrenginys turėtų būti 

įrengiamas. Teigia, kad vietų sąraše, yra nurodytos neaiškios vietos: „Taikos pr. ir Garažų g. sankryža, prie 

šviesoforo“, „A. Baranausko g. ir Radvilėnų pl. sankryža“, „Brastos g. ir Jurbarko g. sankryža“, „21. prieš 

Palemono g. ir Ateities pl. sankryžą, važiuojant link greitkelio A1“, „22. už Palemono g. ir Ateities pl. 

sankryžos, važiuojant link greitkelio A1“, „24. Draugystės g. ir Technikos g. sankryža“ ir „25. Technikos g. 

ir Draugystės g. sankryža“. Klausia kaip bus vertinamas projektas, jeigu vienas dalyvis pasirinks vieną 

sankryžos kampą, kitas dalyvis kitą? 

Informuojame, kad konkursas skelbiamas vietoms, kuriose yra reklaminiai įrenginiai, bet baigiasi ar šiais 

metais baigsis galioti terminuotas terminas įrengti (statyti) RĮ konkrečioje vietoje, todėl koordinačių ar kitų 

spec. žymių nėra pateikta. Konkurso dalyviai gali aiškiai matyti, kokioje vietoje stovi reklaminis įrenginys ir 

teikti pasiūlymą gali tik dėl konkrečios vietos, kurioje yra reklaminis įrenginys. Dėl konkrečių vietų žemiau 

pateikiame vaizdinę informaciją: 

Vieta Nr. 1 –  „Savanorių pr. ir S. Žukausko g. sankryža, prie prekybos centro „Rimi“ 

  

Vieta Nr. 16 – „Taikos pr. ir Garažų g. sankryža, prie šviesoforo“  

 



Vieta Nr. 48 – „A. Baranausko g. ir Radvilėnų pl. sankryža“  

  

Vieta Nr. 41 – „Brastos g. ir Jurbarko g. sankryža“ 

 

Vieta Nr. 21 – „prieš Palemono g. ir Ateities pl. sankryžą, važiuojant link greitkelio A1“ 

 

Vieta Nr. 22 – „už Palemono g. ir Ateities pl. sankryžos, važiuojant link greitkelio A1“ 



 

Vieta Nr. 24 – „Draugystės g. ir Technikos g. sankryža“ 

 

Vieta Nr. 25 – „Technikos g. ir Draugystės g. sankryža“ 

 

Kadangi vietos yra konkrečios, bus vertinamas tas dalyvis, kuris pateiks reikalavimus atitinkantį projektą. 



3. Konkurso dalyvis klausia, kokiu būdu bus informuojami konkurso dalyviai apie konkurso rezultatus ir 

kaip bus užtikrinamas viso proceso skaidrumas ir viešumas, jei konkurso dalyviai nebus kviečiami dalyvauti 

pagrindinių vokų atplėšimo posėdyje, o konkurso darbo komisija net 10 darbo dienų vertins ar pateikti visi 

dokumentai. Taip pat prašo patikslinti terminus, per kiek dienų darbo grupė turi perduoti vokus su projektais 

ekspertų grupei? 

Informuojame, kad atplėšus pagrindinius vokus su dviem įdėtais vokais ir konkurso paraiškomis (kartu su 

pridedamais dokumentais), paraiškos, kurios neatitinka nors vieno iš Vietų suteikimo reklaminiams 

įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais 

teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso organizavimo tvarkos apraše 

(toliau – Aprašas), patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 

d. įsakymu Nr. A-2513 ir paskelbtame Teisės aktų registre (TAR), 16.1–16.4 papunkčiuose nustatytų 

reikalavimų, bus nevertinamos ir atmetamos, o konkurso dalyvis apie tai informuojamas jo nurodytu 

elektroninio pašto adresu.  

Konkurso dalyvių, kurių pateiktus RĮ projektus ekspertų grupė įvertina kaip netinkamus, konkurso paraiškos 

irgi bus atmetamos ir apie tai konkurso dalyvis informuojamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu.  

Konkurso laimėtojai bus viešai paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt).  

Konkursas skelbiamas daugeliui vietų, todėl negalima žinoti, kiek gali būti pateikta pagrindinių vokų ir dėl to 

negalima iš anksto žinoti, per kiek laiko Konkurso darbo grupė fiziškai bus pajėgi atplėšti ir patikrinti, ar 

pagrindiniuose vokuose pateikti dokumentai, ne tik yra, bet ir atitinka Apraše nurodytiems reikalavimams. 

Dėl to nustatytas maksimalus terminas „ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindinių vokų atplėšimo“, 

per kurį Konkurso darbo grupė turi peržiūrėti ir patikrinti konkurso dalyvių pateiktus dokumentus, kurie 

nesudėti į atskirus vokus. Konkurso darbo grupė po pagrindinių vokų atplėšimo ir peržiūrėjimo pateiktų 

dokumentų atitikimo Apraše keltiems reikalavimams, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas neatmestas paraiškas 

konkrečioms vietoms perduos ekspertų grupei vokus su užrašu „Projektas“ ir informaciją apie konkurso 

skelbimą ir jame nustatytus reikalavimus.  

Užtikrinant skaidrumą, po kiekvieno pagrindinio voko atplėšimo ant juose rastų sunumeruotų ir susiūtų 

konkurso paraiškų (kartu su pridedamais dokumentais) paskutinio lapo antroje pusėje kiekvienas konkurso 

darbo grupės narys, kurie yra iš skirtingų Savivaldybės administracijos padalinių, rašys savo vizą. Vokai su 

užrašu „Pasiūlymas“ liks neatplėšti, todėl skaidrumo užtikrinimui irgi numatyta, jog iškart po pagrindinių 

vokų atplėšimo nustačius, kad dokumentai pateikti atskiruose vokuose, ant vokų su užrašu „Pasiūlymas“ jų 

užklijavimo pusėje kiekvienas konkurso darbo grupės narys rašys savo vizas. 

 

http://www.kaunas.lt/

