PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2017-08-14 įsakymu Nr. AV-1826
PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ TEIKIMO GARGŽDŲ KARJERŲ TERITORIJOJE
KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja pramogų ir poilsio paslaugų teikimo Gargždų karjerų
teritorijoje konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei nustato Konkurso
sąlygas.
2. Pramogų ir kitų poilsio paslaugų teikimo Gargždų karjerų teritorijoje konkurso nuostatai
(toliau – Konkurso nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.
3. Konkursas organizuojamas teikti pramogų ir poilsio paslaugas Gargždų karjerų teritorijoje
(Gargždų seniūnijoje) 10 metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti dar 10 metų).
4. Konkursą vykdo Pramogų ir poilsio paslaugų Gargždų karjerų teritorijoje teikimo
konkurso organizavimo ir vykdymo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.
5. Konkurso tikslas – išsiaiškinti geriausią pramogų ir poilsio paslaugų teikimo Gargždų
karjerų teritorijoje Konkursinį pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas), padidinti rajone siūlomų pramogų
įvairovę, prižiūrėti ir tvarkyti Pasiūlymu apibrėžtą teritoriją.
6. Sąvokos:
6.1. Pramogų ir poilsio paslaugos – aiškiai apibrėžtoje teritorijoje kompleksiškai teikiamos
poilsio, rekreacijos ar laisvalaikio praleidimo paslaugos bei prekyba (toliau – Paslaugos).
6.2. Paslaugų teikimo teritorija – tai Paslaugų teikimo teritorijos schemoje, kuri yra
neatsiejama Konkurso nuostatų dalis (1 priedas) (toliau – schema), apibrėžta Gargždų karjerų
(Gargždų seniūnijoje) teritorijos dalis, kurioje Konkurso dalyvis planuoja teikti Paslaugas.
Konkurso dalyvio pasiūlyta Paslaugų teikimo teritorija negali viršyti schemos ribų daugiau nei 10
proc. Konkurso dalyvis, teikdamas Pasiūlymą, privalo vadovautis šioje teritorijoje galiojančiais
teritorijų planavimo dokumentais.
7. Nustatomi tokie poilsio ir turizmo laikotarpiai:
7.1. vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
7.2. žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.
II SKYRIUS
KONKURSO SKELBIMO TVARKA
8. Informacija apie Konkurso organizavimą privalomai skelbiama vietinėje spaudoje ir
Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.klaipedos-r.lt.
9. Skelbime apie Konkursą nurodoma:
9.1. Konkurso pavadinimas;
9.2. vieta, kur patalpintos dalyvavimo Konkurse sąlygos ir privalomų pateikti dokumentų
sąrašas;
9.3. dokumentų dalyvauti Konkurse pateikimo terminas (nurodoma pirma ir paskutinė
dokumentų priėmimo diena ir valanda);
9.4. dokumentų dalyvauti Konkurse priėmimo ir registracijos vieta bei laikas, atsakingas už
Konkurso organizavimą asmuo, telefono numeris, kuriuo paskambinus galima gauti informaciją
apie Konkurso sąlygas ir vykdymo tvarką;
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9.5. vokų su Pasiūlymais atplėšimo vieta ir laikas.
10. Pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas ne trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo
pirmos iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.
11. Dokumentų priėmimo laikotarpiu Konkurso dalyviai turi teisę raštu teikti klausimus dėl
Konkurso sąlygų ir tvarkos ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki dokumentų priėmimo
laikotarpio pabaigos. Gavus klausimų likus mažiau laiko iki dokumentų priėmimo laikotarpio
pabaigos į paklausimus gali būti neatsakoma.
III SKYRIUS
DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI
12. Dokumentai Konkursui priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato
(Klaipėdos g. 2, Gargždai) 202 kab., telefonas pasiteiravimui (8 46) 45 20 62. Konkurso dalyviai
privalo Pasiūlymą pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Pramogų ir poilsio
paslaugų teikimo Gargždų karjerų teritorijoje konkursui“. Konkurso dalyviui išduodama pažyma,
kurioje nurodomas voko registravimo numeris, prašymo gavimo data ir laikas. Pasiūlymas kartu su
pridedamais dokumentais turi būti tvarkingai susegtas. Visi Pasiūlymo ir pridedamų dokumentų
lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Prie jo turi būti pateikta viena elektroninė laikmena su
skanuotu Pasiūlymu ir pridedamais dokumentais. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas
Konkurso dalyvis, Konkurso pavadinimas. Vokų atplėšimo metu, Komisijai paprašius, Konkurso
dalyvis vietoje gali patikslinti dokumentus (technines klaidas).
13. Privalomi kvalifikaciniai reikalavimai, keliami Konkurso dalyviams:
13.1. turėti teisę užsiimti pramogų ir poilsio paslaugų teikimo veikla;
13.2. neturėti įsiskolinimo valstybės ir savivaldybės biudžetams;
13.3. neturėti įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
14. Konkurso dalyviai pateikia šiuos dokumentus:
14.1. prašymą dalyvauti konkurse (2 priedas);
14.2. įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jeigu jie būtini ir įregistruoti nustatyta
tvarka), individualios veiklos registravimo pažymėjimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis
pramogų ir poilsio paslaugų teikimo veikla, tinkamai patvirtintas kopijas;
14.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir
savivaldybės biudžetais, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo dalyvauti
Konkurse pateikimo termino pabaigos;
14.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymą apie atsiskaitymą su Valstybinio
socialinio draudimo fondu, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo dalyvauti
Konkurse pateikimo termino pabaigos;
14.5. paslaugų teikimo Konkursinį pasiūlymą, kurį sudaro:
14.5.1. teritorijos schema, parengta vadovaujantis Konkurso nuostatų 1 priedu ir
neprieštaraujanti 6.2. punktui;
14.5.2. įrangos aprašymas ir Paslaugų teikimo teritorijos, laikinų įrenginių bei įrangos
vizualizacija;
14.5.3. siūlomas įrangos ir laikinų įrenginių, reikalingų Paslaugų teikimui, sumontavimo
grafikas, nurodant konkretų galutinį terminą;
14.5.4. informacija apie planuojamą investicijų dydį ir planuojamų investicijų per visą
sutarties laikotarpį grafikas;
14.5.5. jei Konkurso dalyvis nurodo, kad turi patirties Paslaugų teikimo veikloje, jis turi
pateikti savo patirtį įrodančių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas;
15. Visuose pateikiamuose grafikuose terminai nurodomi dienos tikslumu.
16. Nustatomos Paslaugų teikėjo (laimėjęs Konkursą dalyvis vadinamas Paslaugų
teikėju) pareigos Paslaugų teikimo teritorijoje:
16.1. pradėti teikti Paslaugas Pasiūlyme nurodytais terminais. Privaloma pradėti teikti bent
vieną iš Paslaugų ne vėliau kaip nuo gegužės 1 d., tačiau galima ir anksčiau;
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16.2. prieš pradedant veiklą/darbus Paslaugų teikimo teritorijoje, gauti leidimą Paslaugoms
teikti ir sumokėti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už Pasiūlyme
nurodytą plotą. Pasikeitus teisės aktams, nustatantiems vietinės rinkliavos dydį, Paslaugų teikėjas
privalo mokėti vietinę rinkliavą pagal galiojančius teisės aktus. Paslaugų teikėjas, suderinęs su
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), turės teisę teikti nurodytas
Pasiūlyme bei naujas veiklas schemos patvirtintoje teritorijoje už jas sumokėjęs rinkliavą bei
suderinęs Paslaugų teikimą teisės aktuose numatyta tvarka;
16.3. per pirmus Paslaugų teikimo sutarties (toliau – sutartis) galiojimo metus Paslaugų
teikimo teritorijoje investuoti ne mažiau kaip 30 proc. planuojamų investuoti lėšų ir pasibaigus
pirmiems Sutarties galiojimo metams per 1 mėn. Administracijai pateikti atliktas investicijas
įrodančius dokumentus. Po sutarties įsigaliojimo dienos kiekvienais sutarties galiojimo metais iki
vasario 1 d. pateikti Administracijai dokumentus (sutarčių, sąskaitų, darbų atlikimo aktų,
apmokėjimo dokumentų kopijas), patvirtinančius apie investicijas Paslaugų teikimo teritorijoje;
16.4. jei Pasiūlymas apima vandens teritoriją, Paslaugų teikimo teritorijoje užtikrinti
saugumą vandenyje pagal galiojančius teisės aktus;
16.5. turėti pirmosios medicininės pagalbos priemones ir užtikrinti, kad darbuotojai galėtų
suteikti pirmąją medicinos pagalbą pagal galiojančius teisės aktus;
16.6. užtikrinti, kad pramogų ir poilsio pramogų įranga bei laikini įrenginiai atitiktų būtinus
jų priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus pagal galiojančius teisės aktus;
16.7. Paslaugų teikimo teritorijoje tvarkyti ir palaikyti švarą pagal Klaipėdos rajono miestų
ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisykles, patvirtintas Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
16.8. Paslaugų teikimo teritorijoje įrengti šiukšlių dėžes, rūšiavimo konteinerius, tualetus,
kurie būtų pritaikyti naudotis neįgaliesiems ir kitas švarą bei tvarką palaikančias priemones
suderinus su atsakingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
16.9. genėti, esant poreikiui kirsti esamus želdinius (gavus Administracijos leidimą);
16.10. pagal poreikį šienauti Paslaugų teikimo teritoriją;
16.11. garso įrangą naudoti neviršijant ribinių triukšmo dydžių, netrikdant viešosios rimties,
laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;
16.12. užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;
16.13. jei Pasiūlymas apima vandens teritoriją, įrengti plūdurus, žyminčius kilnojamiesiems
atrakcionams (jei tokie įrengiami) naudojamą vandens telkinio dalį, ir užtikrinti, kad į ją nepatektų
pašaliniai asmenys;
16.14. pastatyti dviračių stovus;
16.15. parengti įrangos naudojimo taisykles ir jas bei informaciją apie naudojamą vandens
telkinio dalį, darbo laiką, atsakingą asmenį skelbti matomoje vietoje;
16.16. parengti projektinę dokumentaciją komunikacijų, būtinų Paslaugų teikimui, įrengimui
ir laikinų įrenginių, numatytų Pasiūlyme, statymui, ją suderinti su Administracija bei nustatyta
tvarka, gauti leidimus ir savo lėšomis įrengti reikalingus inžinerinius tinklus bei pastatyti laikinus
įrenginius (jei tai reikalinga);
16.17. pasibaigus leidimo Paslaugoms teikti galiojimo terminui ir jo laiku nepratęsus,
panaikinus leidimą ar pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ne vėliau kaip per 30 dienų savo
lėšomis išmontuoti laikinus įrenginius bei įrangą, sutvarkyti teritoriją ir pagal aktą ją perduoti
Administracijai. Jei įrenginiai ar laikini statiniai per nurodytą terminą nebus išmontuoti, laikoma,
kad Paslaugų teikėjas neatlygintinai juos perduoda Administracijai.
16.18. Paslaugų teikėjas privalo laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajono
savivaldybės Tarybos nustatytose viešose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo,
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytomis vietinėmis rinkliavomis ir
patvirtintais vietinių rinkliavų nuostatais. Pasikeitus nurodytiems teisės aktams, Paslaugų teikėjas
privalo laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
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IV SKYRIUS
KONKURSO VYKDYMO TVARKA IR VERTINIMO KRITERIJAI
17. Konkurso dalyvių pateikti vokai su Pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdžio metu.
Vokų atplėšimo procedūroje gali dalyvauti visi pageidaujantys Konkurso dalyviai.
18. Komisijai atplėšus vokus, patikrinama, ar pateikti visi dokumentai, kurių reikalaujama.
19. Komisija gali paprašyti Konkurso dalyvių pateikti papildomus paaiškinimus ar
patikslinimus per Komisijos nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos,
nekeičiant Pasiūlymo esmės.
20. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio, kurio metu atplėšiami vokai, Komisija
renkasi į uždarą posėdį, kuriame vertinami Konkurso nuostatus atitinkantys Pasiūlymai. Pasiūlymus
Komisija vertina pagal toliau nurodytus vertinimo kriterijus.
21. Pasiūlymas atmetamas, jeigu Konkurso dalyvis nepateikė visų šių nuostatų 14 punkte
išvardytų dokumentų arba per nustatytą terminą raštu nepatikslino informacijos, susijusios su
Pasiūlymu.
22. Vertinimo kriterijai:
22.1. Paslaugų teikimo Konkursinis pasiūlymas – iki 90 balų:
22.1.1. Konkurso dalyvio pasiūlytas Paslaugų teikimo teritorijoje užimamas Paslaugų
teikimo teritorijos plotas arais – iki 10 balų (skaičiuojama pagal formulę (P1 x 10): P2, kur P1 –
konkretaus Konkurso dalyvio pasiūlytas plotas, P2 – didžiausias Konkurso dalyvio pasiūlytas
užimamas plotas, 10 – maksimalus balų skaičius);
22.1.2. teritorijos sutvarkymo architektūrinė idėja – iki 10 balų, iš jų:
22.1.2.1. funkcionalumas – iki 5 balų, skiriamų už:
22.1.2.1.1. funkcionalumas – ryšių tarp laikinų įrenginių ir erdvių patogumas ir atitikimas
pateiktai programai ir reikalavimams, specifinėms funkcijoms;
22.1.2.1.2. visuomenės interesas – patogus viešų erdvių prieinamumas visuomenei,
pritaikymas neįgaliesiems, diferencijuojant erdves, skirtas viešam naudojimui ir teikiamoms
paslaugoms;
22.1.2.1.3. automobilių stovėjimo vietos – patogus ir atitinkantis normatyvinius
reikalavimus automobilių stovėjimo vietų užtikrinimas.
22.1.2.2. kompozicinis santykis su aplinka, architektūrinė raiška – iki 5 balų, skiriamų už:
22.1.2.2.1. kompozicinė, vizualinė dermė su gamtine aplinka – įtaka bendrai erdvinei
teritorijos kompozicijai. Komplekso tūrių, mastelio, aukščio, silueto, medžiagiškumo kompozicinė
dermė su gamtine aplinka – reljefu, želdynais, vandeniu;
22.1.2.2.2. architektūros raiška – architektūrinio įvaizdžio įtaigumas, originalumas ir
reprezentatyvumas; architektūros originalumas; inovatyvumas; architektūrinės koncepcijos
komplekso kompozicijos, tūrių proporcijų harmoningumas, projektuojamų erdvių patrauklumas;
dermė su kontekstu.
Paslaugų teikimo Konkursiniai pasiūlymai rengiami ir pagrindžiami vadovaujantis
teritorijoje galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.
22.1.3. Paslaugų įvairovė – iki 20 balų (skaičiuojama pagal formulę (A1 x 20): A2, kur A1 –
konkretaus Konkurso dalyvio pasiūlytas Paslaugų skaičius, A2 – didžiausias Konkurso dalyvio
pasiūlytas Paslaugų skaičius, 20 – maksimalus balų skaičius). Paslaugos privalo būti suklasifikuotos
stambesnėmis grupėmis. Komisija savo nuožiūra gali pati sugrupuoti Paslaugas, argumentuodama
Paslaugų panašumu (pvz., šaškės, monopolis – stalo žaidimai). Privaloma nurodyti kiekvienos
išvardintos Paslaugos teikimo pradžią.
22.1.4. investicijų į Paslaugų teikimo teritorijos įrengimą dydis – iki 30 balų (skaičiuojama
pagal formulę (I1 x 30): I2, kur I1 – konkretaus Konkurso dalyvio pasiūlyta investicijų suma, I2 –
didžiausia pasiūlytų investicijų suma, 30 – maksimalus balų skaičius);
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22.1.5. Paslaugų teikimo teritorijos įrengimo terminai – iki 20 balų (skaičiuojama pagal
formulę (T1 x 20): T2, kur T1 – mažiausias Konkurso metu pasiūlytas terminas, T2 – konkretaus
Konkurso dalyvio pasiūlytas terminas, 20 – maksimalus balų skaičius);
22.2. patirtis, teikiant Paslaugas – iki 10 balų (už mažiau nei vienerius patirties metus
skiriami 5 balai, turint nuo vienerių iki dviejų metų patirtį – 7 balai, turint daugiau nei 2 metų patirtį
– 10 balų);
22.3. maksimalus balų skaičius – 100 balų.
23. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs Konkurso dalyvis. Jeigu keli Konkurso dalyviai
surenka vienodą balų skaičių, nugalėtoju tampa Konkurso dalyvis, kurio Paslaugų įvairovė
didžiausia.
24. Apie Konkurso rezultatus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuojami visi
Konkurso dalyviai.
V SKYRIUS
BAIGAMOSIOS NUOSTATOS
25. Administracijos direktorius su Konkurso laimėtoju pasirašo sutartį.
26. Su išvardintais teisės aktais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto
svetainėje, adresu www.klaipedos-r.lt.
PRIDEDAMA:
1. Paslaugų teikimo teritorijos schema.
2. Prašymo dalyvauti konkurse forma
3. Pramogų ir poilsio paslaugų teikimo sutarties projektas.
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