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Visagino savivaldybės administracijai 
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DĖL PROJEKTO „VISAGINO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS 

MODERNIZAVIMAS“ ATRANKOS DOKUMENTŲ VERTINIMO 

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), vadovaudamasi Viešojo 

ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės“ (toliau – Taisyklės) 29 punktu, įvertino pirkimo dokumentus projekto 

„Visagino miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ ir teikia nuomonę dėl pirkimo 

dokumentų. CPVA vertindama pirkimo dokumentus atsižvelgė į 2020 m. spalio 6 ir 7 dienas el. 

paštu Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybės) atstovo pateiktą informaciją. 

 

Primename, kad vadovaujantis Taisyklių 30 punktu, teikiant dokumentus Viešųjų pirkimų 

tarnybai dėl skelbimo apie pirkimą paskelbimo, privalote pateikti ir CPVA nuomonę. 

 

Pastabos / pasiūlymai atrankos sąlygoms (toliau – Sąlygos) 

 

1. Sąlygų 38 punkte nurodyta, jog bus kviečiami keturi kandidatai gavę aukščiausius 

bendrus įvertinimus pateikti pirminius pasiūlymus. Siūlome nurodyti, kad pirminį pasiūlymą 

kviečiami pateikti 5 (penki) daugiausia balų surinkę kandidatai. Valdžios subjektas, padidinęs 

kandidatų, kviečiamų pateikti pirminį pasiūlymą skaičių, užtikrintų didesnę konkurenciją. VPĮ 54 

straipsnio 2 punkte nurodoma, jog vykdant kvalifikacinę atranką kviečiamų kandidatų skaičius turi 

būti pakankamas konkurencijai užtikrinti. CPVA, atsižvelgiant į turimą patirtį, kai VPSP gatvių 

apšvietimo projektuose vietoj pakviestų kandidatų pirminius pasiūlymus pateikia tik vienas iš jų, 

rekomenduoja pasididinti kviečiamų kandidatų skaičių iki penkių ir taip užtikrinti pakankamą 

konkurenciją. 

2. Sąlygų 72 punkte nurodyta, jog derybos bus įvykdytos ne daugiau kaip per 30 dienų, 

tačiau Sąlygų 66 punkte nurodyta, jog kiekviena pakopa truks po 30 dienų, todėl būtina tikslinti 

Sąlygų 72 punktą ir ilginti šiame punkte nurodytą derybų terminą. 

3. Sąlygų 82 punkte nurodyta, kad dalyvis kartu su galutiniu pasiūlymu turės pateikti 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio vertė 20.000 Eur. Atsižvelgiant į projekto vertę, bei į tai, kad 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimas sukuria finansines sąnaudas dalyviams, siūloma bent 

dvigubai mažinti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydį.  

4. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 2.1 punkte keliamas reikalavimas teisei verstis 

veikla. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo procedūros trunka ilgą laiką (gal tęstis nuo 12 iki 36 mėnesių), 

kaip taisyklė derybų metu gali pasikeisti darbų bei paslaugų apimtis, todėl rekomenduojama 

reikalavimą  pateikti visus leidimus, licencijas ir sertifikatus, reikalingus VPSP sutarties vykdymui 

nustatyti, kaip išankstinio VPSP sutarties įsigaliojimo sąlygą, kurie privataus subjekto subtiekėjų ir 
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/ ar jų darbuotojų vardu turės būti pateikiami iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi, kaip 

patvirtinimas, kad subjektai turi teisę vykdyti reikiamas veiklas.1 Taipogi VPSP projektais būna 

suinteresuoti užsienio šalių ūkio subjektai, kuriems patvirtinti jog turimi leidimai, sertifikatai ar kiti 

dokumentai suteikia teisę verstis atitinkama veikla Lietuvoje yra dar sudėtingiau. 

5. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 3.1 punkte išbraukti žodį „be PVM“ (<...> 

Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą ne mažesnei nei 2 000 000 Eur be PVM 

sumai), kadangi banko ar kitos finansinė institucijos ar bendrovės akcininkų, ar kito kompetentingo 

valdymo organo sprendime skirti lėšas bus nurodyta suma neišskiriant ar suma su ar be PVM, nuo 

skiriamų lėšų PVM nebus skaičiuojamas. Nustatant reikalaujamo lėšų dydį reikia atsižvelgti į 

investicinio projekto ir partnerystės projekto apskaičiuotą pradinių investicijų vertę realiąja verte. 

6. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 4.1 punkte keliamas reikalavimas turėti 

patirties susijusios su kelių, gatvių ir (ar) viešųjų erdvių apšvietimo sistemos modernizavimu per 

pastaruosius 3 metus. Tačiau VPĮ 51 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, jog keliant reikalavimus 

patirčiai darbų pirkimo atveju – reikalinga kelti reikalavimą turėti įgijus patirtį per pastaruosius 

5 metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos. Pagal VPĮ 47 straipsnio 7 dalį tiekėjo 

kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Tiekėjo 

kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Ši įstatymo nuostata 

įgyvendinta Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105. 

Metodikos 21.1.7 punkte nurodyta: jei vienu pirkimu įsigyjami skirtingų rūšių pirkimo 

objektai, pavyzdžiui, projektavimo paslaugos bei darbai (neskaidant pirkimo į atskiras dalis) ir 

norima prašyti tiek paslaugų teikimo, tiek darbų atlikimo patirties, turi būti formuluojami du 

atskiri reikalavimai.  

7. Sąlygų 4.2 punkte nurodyta: Kandidatas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo 

Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs 

arba vykdo bent 1 (vieną) ar kelias kelių, gatvių ir (ar) viešųjų erdvių apšvietimo sistemos priežiūros  

paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias vienu metu buvo arba yra eksploatuojama ne mažiau kaip 

1 500 šviestuvų. Metodikos 21.1.4 punkte nurodyta, kad nustatant kvalifikacijos reikalavimą tiekėjui 

būti įvykdžius arba vykdyti sutartį (-is), reikalaujama pateikti vertę, tačiau nenumatyti kiti 

alternatyvūs variantai (pvz. Savivaldybės pirkimo atveju šviestuvų skaičius), todėl minėtame 

kvalifikaciniame reikalavime turėtumėte nustatyti ne šviestuvų skaičių, o išreikšti pinigine verte. 

8. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 4.3, 4.4, 4.5 punktuose keliami 

kvalifikaciniai reikalavimai personalui. Siūlome atsisakyti keliamo išsilavinimo reikalavimo 

specialistams, atsižvelgiant į Metodikos 21.6 punkto nuostatas: Išsilavinimo reikalavimas paprastai 

nustatomas ne visais atvejais, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, pavyzdžiui, perkant 

mokslinius tyrimus ir pan..  

Kadangi Pirkimo procedūra vykdoma ilgą laikotarpį ir VPSP sutartis sudaroma daugeliui 

metų, nerekomenduojama nustatyti kvalifikacijos reikalavimų personalui (pvz.: atestatų, licencijų, 

leidimų turėjimas; projekto vadovo, architekto, kaip fizinių asmenų ir pan. nurodymas)2. Todėl 

rekomenduojama reikalavimą  pateikti visus leidimus, licencijas ir sertifikatus, reikalingus VPSP 

sutarties vykdymui nustatyti, kaip išankstinio VPSP sutarties įsigaliojimo sąlygą, kurie privataus 

subjekto / subtiekėjų ir / darbuotojų vardu turės būti pateikiami iki VPSP sutarties įsigaliojimo visa 

apimtimi. 

9. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai nurodyta, jog Kandidatas gali remtis kitų 

ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio ir ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Sąlygų 4 priede 

Kvalifikacijos reikalavimai nurodyta, jog taip pat keliamas reikalavimas teisei verstis veikla, tačiau 

neleidžiama šiam reikalavimui pagrįsti remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Toks draudimas 

nepagrįstai apriboja subtiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime. 

                                                 
1 Metodinės rekomendacijos privataus subjekto atrankai viešojo ir privataus sektoriaus partnerytės projektuose 

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F911_aef80d20ab4309874c7c53ae281f7429.docx 
2 Metodinės rekomendacijos privataus subjekto atrankai viešojo ir privataus sektoriaus partnerytės projektuose 

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F911_aef80d20ab4309874c7c53ae281f7429.docx 

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F911_aef80d20ab4309874c7c53ae281f7429.docx
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F911_aef80d20ab4309874c7c53ae281f7429.docx
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10. Sąlygų 7 priede Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka 

nurodyta, jog kvalifikacinės atrankos kriterijus yra vidutinės metinės pajamos susiję su paslaugomis 

ir darbais. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad darbai bei 

galutiniai rezultatai buvo tinkami, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų  sumas bei laikotarpį. 

VPĮ 47 straipsnio 6 dalyje nurodyta: „tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, 

perkančioji organizacija gali reikalauti žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi 

pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės 

reikalavimus. Reikiama tiekėjo patirtis visų pirma gali būti įrodoma užsakovų pažymomis apie 

tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis“.  

Savivaldybė negali reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tinkamai įvykdytas sutartis 

kadangi tokių dokumentų galima prašyti tik keliant reikalavimus techniniam ir profesiniam 

pajėgumui, bet ne kandidato finansiniam ir ekonominiam pajėgumui. Sąlygose keliamas 

reikalavimas vidutinėms metinėms pajamoms yra laikomas finansiniu ir ekonominiu pajėgumu 

vadovaujantis VPĮ 51 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir šiam reikalavimui pagrįsti gali būti reikalaujama 

tik tiekėjo įmonės pažymos apie gautas pajamas, o ne užsakovų pažymos.  

11. Sąlygų 14 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai ii) punkte nenurodyta koks 

pasiūlytas metinis atlyginimas yra per didelis ir nepriimtinas.  

12. Sąlygų 16 priede Pasiūlymo forma B dalis nurodyti, kad metinis atlyginimas 

teikiamas realiomis vertėmis. 

13. Sąlygų skyrių Valdžios subjekto susipažinimo su pateiktu Pirminiu pasiūlymu tvarka 

siūlytumėme papildyti ir numatyti nuostatas dėl pirminio pasiūlymo pristatymo. Siekiant tinkamai 

pasiruošti deryboms komisija galėtų nusimatyti galimybę pristatyti pateiktą pirminį pasiūlymą 

(pirminiame pasiūlyme nurodytą sprendinį: preliminarius techninius ir finansinius sprendinius, 

pasiūlymus ir komentarus dėl projekto techninių ir finansinių sąlygų bei reikalavimų jų 

įgyvendinimui, o taip pat esminius pasiūlymus Sutarties projektui).  

 

 

 

Pastabos / pasiūlymai Sąlygų 2 priedui techninė specifikacija (toliau – Techninė 

specifikacija) 

 

1. Techninių specifikacijų 2.3. punkte nurodyta: –„Privatus subjektas prieš pateikdamas 

pasiūlymą atsakingas už apšvietimo sistemos įsivertinimą ir nustatyti galimas problemines vietas ar 

kliūtis (pvz. medžių lajos, įvairios konstrukcijos) dėl kurių negalima bus pasiekti Standarto 

reikalavimų. Viešasis subjektas bus atsakingas už įvairių leidimų suteikimą, kurie reikalingi minėtų 

kliūčių pašalinimui. Privatus subjektas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki numatomos Darbų atlikimo 

akto ir Atliktų darbų akto pasirašymo dienos, apie tokias priežastis ir galimus sprendimo būdus raštu 

privalo informuoti Viešąjį subjektą, pateikdamas pagrindžiamąją medžiagą, kurioje nurodoma 

probleminė vieta (koordinatės, gatvė) ir paaiškinimas dėl kokių, nuo Privataus subjekto 

nepriklausančių,  priežasčių negalima pasiekti Specifikacijoje numatytų apšviestumo reikalavimų 

(pvz. negalima pašalinti medžio lajų, trukdo konstrukcijos ir pan.). Viešasis subjektas per 10 d.d. 

turi priimti sprendimą dėl kliūčių pašalinimo bei suteikti leidimą darbų atlikimui, o jei tokio 

sprendimo nepateikia tose vietose bus galima neužtikrinti Specifikacijoje numatyto apšviestumo 

standarto“. Nuostatas dėl Darbų atlikimo / priėmimo reglamentuoja Sutarties projekto 9 skyrius 

Darbų priėmimas, Naujo turto įsigijimas ar sukūrimas. Privataus subjekto atitikimai Techninėms 

specifikacijoms bus sprendžiami šiame skyriuje nustatyta tvarka, todėl Techninių specifikacijų 

nuostatų dėl Darbų priėmimo reikėtų atsisakyti.  

2. Atkreipiame dėmesį, kad Techninėse specifikacijose yra naudojamas apibrėžimas Viešasis 

subjektas, tačiau tiek Sąlygose, tiek Sutarties projekte vartojama sąvoka Valdžios subjektas. 

3. Techninių specifikacijų 10 punkte nurodoma, kad Naujų atramų ir elektros linijų 

specifikacijos pateiktos Priede Nr. 5. Pažymime, kad Techninių specifikacijų Priede Nr.5 nėra 

pateikti Naujų atramų ir elektros linijų specifikacijos. Techninių specifikacijų Priede Nr. 5 pateikta 



4 

Bendrieji reikalavimai  eksploatavimo darbams ir periodiškumui,  atliekant apšvietimo tinklų 

eksploatavimą. 

4. Siūloma patikslinti Techninių specifikacijų priedus, kad būtų aišku, jog dalyviai turi patys 

pateikti siūlomą šviestuvų skaičių, kad būtų užtikrintas standartas, o valdžios subjekto pateikti 

apšvietimo sistemos kiekiai yra orientaciniai.  Dalyviai savo rizika turi įsivertinti reikiamus kiekius. 

5. Techninių specifikacijų 4 priede, skyriuje „Kiti valdymo sistemos reikalavimai“, nurodyta, 

kad Privatus subjektas pagal Viešojo subjekto prašymą privalo nemokamai, ne mažiau 3 (tris) metus 

atlikti smulkius programavimo darbus, bei Nemažiau kaip 3 (tris) metus po Darbų atlikimo termino, 

turi būti užtikrintas programinės įrangos atnaujinimas. Nurodomas terminas ne mažiau kaip 3 (tris) 

metus yra netinkamas, kadangi paslaugų teikimas turi būti įvertintas visą Garantinį laikotarpį, t.y. ne 

mažiau kaip 13 (trylika)  metų. Prašome patikslinti, kokie valdymo sistemos reikalavimai keliami 

Garantiniu laikotarpiu ir kokie pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. 

6. Techninių specifikacijų 4 priede, skyriuje „Šviestuvų charakteristikos ir apšvietimo kokybė, 

šviesos temperatūros 4000 K paklaida nurodyta +/-300 K. Tačiau rinkoje daugumos gamintojų 

nurodoma paklaida leistina +/-285 K ir ANSI standarte nurodyti rodikliai. Atkreipiame dėmesį, kad 

Techninėse specifikacijose nurodomas leistinos paklaidos rodiklis turi atitikti ANSI standarte 

nurodytam temperatūros paklaidos rodikliui. 

7. Techninių specifikacijų 4 priede, skyriuje „Maitinimo ir valdymo punktas“, siūlome 

peržiūrėti maitinimo ir valdymo punktų IK10 reikalavimą kaip galimai perteklinį. Kadangi valdymo 

skydai tikėtina bus sumontuoti lauke, todėl tikslinga nurodyti ne mažesnę nei IP64 apsaugos klasę. 

8. Techninių specifikacijų 5 priede „Bendrieji reikalavimai  eksploatavimo darbams ir 

periodiškumui, atliekant apšvietimo tinklų eksploatavimą“ nurodytas konkretus paslaugų 

periodiškumas. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugų teikimo ir eksploatavimo darbų tinkamumo rizika 

perduodama Privačiam subjektui, todėl Valdžios subjektas neturėtų nustatinėti periodiškumo (pvz. 

22 priedo lentelėje  paslaugos Prožektorių stiklų valymas, stiklo keitimas (pagal būklę) - nustatomas 

periodiškumas 2 kartus per metus). VPSP projektuose paslaugų periodiškumą, kad užtikrinti tinkamą 

paslaugų teikimą turi nustatyti ir pasiūlyti Privatus subjektas teikdamas pasiūlymą. Siūlome į 

Sąlygas įtraukti Pasiūlymo formą, kuriame būtu pateikiama informacija dėl Privataus siūlomų 

Apšvietimo sistemos priežiūros ir paslaugų teikimo sprendinių apimčių, periodiškumo ir kainos. 

9. Techninėse specifikacijose būtina pateikti aiškią informaciją (ar nuorodas į Techninės 

Specifikacijų priedus) dėl Apšvietimo sistemų elementų kiekių (atramos ir pan.), kurie projekte 

numatomi įdiegti ir (ar) pakeisti naujais Darbų atlikimo laikotarpiu.  

Techninių s priede Nr.1 „Visagino apšvietimo tinklo inventorizacija“ pateikta inventorizacija 

ir dalis informacijos apie atramas, priede Nr.6 apie šviestuvus ir valdymo spintas, priede Nr.7 

pateikta „Reikalingų pakloti kabelinių elektros linijų preliminarios vietos ir poreikis“, tačiau 

suvestinės informacijos nėra pateikiama. Techninėse specifikacijose  turi būti pateikta išsami ir aiški 

informacija dėl Darbų ir Paslaugų nustatyto poreikio, ir (ar) kita papildoma informacija, reikalinga 

Pasiūlymui pateikti. Siūlome papildyti Technines specifikacijas atskiru punktu (lentele), kur būtu 

pateikta suvestinė informacija dėl numatytų įrengti naujų ir (ar) keiti šviestuvų, atramų, elektros 

kabelių ir valdymo spintų kiekių.  

10. Sąlygose prie informacijos Techninėse specifikacijose pateikta informacija, kad Kartu su 

Pirminiu pasiūlymu / Galutiniu pasiūlymu Kandidatas / Dalyvis turi pateikti užpildytą Sąlygų 2 

priedo 1 ir 2 priedėlio formas, kurios reikalavimai pateikti Microsoft Excel formatu atskiru 

dokumentu. Tačiau Techninėse specifikacijose (Sąlygų 7 priedas Specifikacija) ši Sąlygose nurodyta 

informacija nepateikiama. Būtina suvienodinti informaciją Sąlygose ir Sąlygų 7 priedo Techninėse 

specifikacijose. 

11. Techninių specifikacijų 2 priede pateikti Patikslinantys Specifikacijas darbai, kurių 

Valdžios subjektas neįsipareigoja įsigyti, tačiau iš Sąlygų visumos neaišku ar šiuos 2 priede pateiktus 

papildomai perkamus kiekius dalyvis turi įtraukti į metinį atlyginimą, ar tik nurodyti įkainio dydį, 

kadangi Savivaldybė kartu su Sąlygomis nepateikė vertinti FVM excel formos, kurios darbalaukyje 

Prielaidos  matytųsi, ar šie papildomai perkami kiekiai turi būti įtraukiami į metinį atlyginimą Taip 

pat Techninių specifikacijų 15 punkte nurodyta: „Siekiant pašalinti riziką dėl Priede Nr. 1 įvardintų 
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Modernizavimo priemonių kiekių ir faktiškai per Darbų atlikimo laikotarpį Apšvietimo sistemoje 

įdiegtų Modernizavimo priemonių kiekių neatitikties, bus numatoma Mėnesinio atlygio (neapimant 

eksploatavimo dalies) korekcija (didėjimas ar mažėjimas), kuri suskaičiuojama neatitinkantį 

(Priede Nr. 1) diegiamų elementų kiekį dauginant iš vieno elemento įkainio, kuris bus nustatytas 

Sutartyje“.. Atsižvelgiant į Eurostat statistinio vertinimo PPP projektuose gido nuostatas (angl. A 

guide of the statistical treatment of PPPs) (toliau – Gidas) privačiam subjektui mokamas atlyginimas 

turi būti pastovus ir numatytas aiškiai sutartyje, išimtys dėl metinio atlyginimo pokyčių numatytos 

Gido 4 skyriuje, taip pat jei įvyksta esminis teisės aktų pasikeitimas ar atsiranda Savivaldybei 

objektyvus poreikis įsigyti papildomai, atliekant sutarties pakeitimą VPĮ nustatyta tvarka. Tokia 

Techninių specifikacijų nuostata kurioje aiškiai nurodoma, kad metinis atlyginimas bus 

perskaičiuotas pagal faktiškai atliktų investicijų kiekį galėtų daryti įtaką statistiniam vertinimui, 

atsižvelgiant į tai, jog sudarant Sutartį metinis atlyginimas nebus pastovus ir aiškiai įtvirtintas 

Sutartyje. Taip pat norime atkreipti dėmesį, jog Savivaldybė, numato mėnesinio atlyginimo 

perskaičiavimą investicijų daliai, privačiam subjektui atlikus papildomus darbus, bet nenumato 

paslaugų daliai, t.y. nors sąvoka Paslaugos apima ir papildomų darbų objekto eksploatavimą, šioms 

paslaugoms perskaičiuoti mėnesinio atlyginimo nenumatoma, nors jos bus teikiamos. Todėl iš 

Sąlygų neaišku, ar dalyvis šias sąnaudas turi įskaičiuoti į metinį atlyginimą, ar vėliau už papildomų 

darbų eksploatavimą jis gali tikėtis, kad bus perskaičiuojamas metinis atlyginimas. 

 

Pastabos / pasiūlymai Sąlygų 11 priedui Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui (toliau 

– FVM) 

 

1. Sąlygų 11 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui 2.1 punkte nurodyta sąlyga 

„FVM sudarymo tikslais visas patirtas komunalinių mokesčių sąnaudas, susijusias su [įrašomas 

objektas] sukūrimu, iki (bet neįskaitant) Paslaugų teikimo pradžios datos priskirti [įrašomas 

objektas] sukūrimo savikainai“. Vertinant projekto specifiškumą neaišku kokios tai išlaidos galėtų 

būti, nes komunaliniai (elektros suvartojimas) mokamas pagal faktą savivaldybės. 

2. Sąlygų 11 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui 2.1 punktą siūloma 

formuluoti taip: „FVM prielaidų rinkinys turi pagrįsti ir paaiškinti Dalyvio nurodytas numatomas 

patirti sąnaudas ([įrašomas objektas] sukūrimo, įrengimo, paslaugų teikimo, veiklos vykdymo, 

finansavimo, kt.) ir jų apskaičiavimo principus.“ 

3. Sąlygų 11 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui trūksta nuostatos, jog FVM 

gali būti nurodytos tiktai su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurios bus patirtos po 

Sutarties įsigaliojimo. Iki Sutarties įsigaliojimo Dalyvio patirtos išlaidos nekompensuojamos. 

4. Sąlygų 11 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui 2.2 punkte bazinė data turi 

būti nurodoma planuojama veiklų įgyvendinimo pradžios data. 

5. Sąlygų 11 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui 2.4 punkte turi būti įrašytas 

infliacijos dydis skaitine išraiška. 

 

Pastabos / pasiūlymai Sąlygų 12 priedui sutarties projektas (toliau – Sutarties projektas) 

1. Sutarties projektas vartojama sąvoka Kitas paskolos teikėjas, tačiau ši sąvoka nėra 

apibrėžta Sutarties projekto II skyriuje Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas. 

2. Sutarties projekto 5.1 punkte nurodyta: Sutartis galioja 15 metų nuo jos įsigaliojimo visa 

apimtimi momento, kuris apibrėžtas Sutarties 3.2 punkte. Jeigu Darbai užbaigiami anksčiau nei per 

20 (dvidešimt) mėnesių, atitinkama dalimi prasitęsia Garantinis laikotarpis, o Sutarties galiojimo 

terminas nekinta. Garantinis laikotarpis negali ilgėti, kadangi visi dalyviai teikdami pasiūlymus 

įvertina, jog garantinis laikotarpis truks 13 metų, taip pat Sutarties projekte neleidžiamas ir joks 

metinio atlyginimo perskaičiavimas ir paslaugų teikimo laikotarpio prailginimas.  
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3. Atsižvelgiant į Savivaldybės atstovo 2020 m. spalio 7 dieną gautą el. paštu patikslinimą, 

jog Savivaldybė neketina nurodyti Privačiam subjektui įdarbinti Savivaldybės įmonės darbuotojus, 

būtina panaikinti nuostatas dėl įdarbinimo Sutarties projekte 

4. Sąlygų 22.1.8 punkte nurodyta: visų nenugalimos jėgos aplinkybių pasekmių rizika tenka 

Privačiam subjektui. Tokia nuostata prieštarauja Sutarties projekto 4 priedui Rizikos tarp šalių 

pasiskirstymo matrica, kuriame nurodyta, jog ši rizika dalinamasi lygiomis dalimis, taip pat 

prieštarauja Savivaldybės VPSP skaičiuoklės rizikų matricoje pateiktai informacijai, kurioje buvo 

nurodyta, jog ši rizika dalinamasi. 

5. Sąlygų 23.3 punkte nurodyta, jog išskaitos taikomos vadovaujantis Specifikacijose 

aprašytu baudavimo mechanizmu. Atsižvelgiant į tai, jog išskaitos taikomos vadovaujantis Sutarties 

projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka numatyta tvarka, minėto punkto nuostatos turėtų 

būti pakoreguotos. 

6. Sutarties projekto 47.4 punkte nurodyta: „bet kuriai Šaliai pagal Sutarties 47.2 ir 47.5 

punktus per visą Sutarties galiojimo terminą taikomos atsakomybės suma negali viršyti daugiau kaip 

50 (penkiasdešimt) procentų nuo Investicijų vertės (be PVM)“. Papildyti šio punkto nuostatas tokia 

formuluote: „Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame Sutarties 47.4  punkte nurodytas 

atsakomybės ribojimas netaikomas Sutarties 23.9 punkte nurodytu Apšvietimo sistemos ar jos dalies 

prieinamumo atveju ir Error! Reference source not found. punkte nurodytais Privataus subjekto 

veiklos atitikimo Specifikacijose nurodytiems Apšvietimo sistemos būklės ir Paslaugų teikimo 

reikalavimams atvejais“. 

7. Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 6.4 punktą rekomenduojame 

perkelti į IV dalį „Metinio atlyginimo mokėjimas“. 

8. Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 22 punkte turi būti nurodoma 

konkreti bazinė data, o ne aplinkybė. 

9. Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos priedėlyje lentelėje Nr.2, 

metinis atlyginimas turi būti nurodomas nominaliomis (indeksuotomis) vertėmis. 

10. Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlyje Išskaitų 

mechanizmas numatomos dvigubos netesybos, t.y. skaičiuojamos išskaitos ir taikoma bauda, 

Savivaldybei reikėtų įsivertinti ar galima taikyti abi netesybų rūšis, ar jų abiejų taikymas nebūtų 

pripažintas baudinėmis netesybomis. 

11. Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlyje Išskaitų 

mechanizmas numatomos nurodyta, jog kai kurioms išskaitoms apskaičiavimo bazė yra taikoma nuo 

M4. Pavyzdžiui eilės Nr. 1: „Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugos neatitinka LST EN 13201-

2:2016, ar Specifikacijoje nurodytų apšvietimo kokybės reikalavimų.“. Ši neatitiktis gali įvykti ir dėl 

investicijų laikotarpiu nekokybiškai atliktų darbų, ir dėl paslaugų metu daromos netinkamos 

priežiūros, todėl įprastai VPSP projektuose skaičiuojamos išskaitos paslaugų metu nuo viso 

mėnesinio atlyginimo, o ne tik nuo mėnesinio atlyginimo kelių dalių, jeigu tai susiję tiek su darbais, 

tiek su nekokybiškomis paslaugomis.  

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Dženkauskaitė, tel. (8 5)  219 1561, el. p. i.dzenkauskaite@cpva.lt 

Darius Mitka, tel. (8 5)  243 1624, el. p.  d.mitka@cpva.lt 

Egidijus Šerkšnas, tel. (8 5) 263 9757, el. p. e.serksnas@cpva.l 
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Bylos Nr. 17.6 


