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DĖL PROJEKTO „ŠILUTĖS RAJONO VISUOMENINIŲ PASTATŲ ENEREGTINIO 

EFEKTYVUMO DIDINIMO“ 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 „Šilutės 

rajono visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ (toliau – Sąlygos) ir teikia nuomonę 

dėl pirkimo dokumentų. CPVA vertindama pirkimo dokumentus atsižvelgė į 2021 m. rugsėjo 29 

dieną el. paštu Šilutės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) konsultanto 

pateiktą informaciją. 

 

 

Pastabos / pasiūlymai atrankos sąlygoms (toliau – Sąlygos) 

 

1. Primename, jog Vadovaujantis Eurostato Valdžios deficito ir skolos vadovo, Eurostato ir 

Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystės ekspertų (EPEC) parengtu VPSP sutarčių 

statistinio vertinimo vadovo (angl. A guide of the statistical treatment of PPPs)  (toliau – Vadovas) 

reikalavimu, kad jei projektas, susijęs su esamo turto atnaujinimu, renovacija ar pagerinimu, tai 

investicijų suma į projekte numatytą kiekvieną turto vienetą turi sudaryti ne mažiau kaip 50% turto 

likutinės vertės. Priešingu atveju sutartis nebus laikoma VPSP sutartimi ir patirtos investicijos į 

atnaujintą, renovuotą ar pagerintą turtą  bus laikomos turinčiomis įtakos savivaldybės skolos bei 

finansiniams rodikliams.  

2. Pagal 2021 m. birželio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl viešojo 

ir privataus sektorių partnerystės projekto „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo Nr. T1-719 2 punkte pateikiamą informaciją, kultūros 

paslaugas teikiančio Salos etnokultūros ir informacijos centro Rusnėje modernizavimui nėra pritarta, 

todėl turi būti atitinkamai patikslinti Sąlygų 2 ir 3 punktuose pateikiamą informaciją. 

3. Sąlygų 5.3.1 punkte nurodyta: „užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą Modernizavimo ir 

eksploatavimo paslaugų teikimą, Privačiam subjektui perduodama Statinių elementų valdymo teisė, 

o Pastatų valdymo teisė perduodama ta apimtimi, kuria yra būtina tinkamam Modernizavimo ir 

eksploatavimo paslaugų teikimui Pastatuose užtikrinti“. Taip pat Sąlygose nurodyta, jog statinių 

elementai - Pastatų atitvaros, kiti Pastatų elementai ir statinio (Pastatų) inžinerinės sistemos, 

esančios Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų objektu ir (ar) būtinos Modernizavimo ir 

eksploatavimo paslaugoms teikti. 

 Neaišku kaip Savivaldybė planuoja perduoti, pavyzdžiui, atitvarą, langą ar duris, 
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neperduodant viso pastato, Sąlygose taip pat nenurodyta kokia teise bus perduota turtas (VžPP 

sutarties projekte taip pat nėra nurodyta). Statinyje esančios konstrukcijos (pvz. stogas, sienos), 

elementai (pvz. langai), inžinerinės sistemos yra neatskiriamai ir susiję vieni su kitais siekiant 

nustatytų statinių modernizavimo tikslų. Atkreipiame dėmesį, jog partnerystės klausimyne 

Savivaldybė buvo nurodžiusi, jog perduos pastatus panaudos teise. Rekomenduojame pastatus, 

kuriuose privatus subjektas vykdys statybos darbus, privačiam subjektui perduoti panaudos teise iki 

darbų vykdymo laikotarpio pabaigos. Užbaigus statybos darbus panaudos sutartis pasibaigtų, o 

privatus subjektas pastatuose teiktų tik jų priežiūros paslaugas, kurių teikimui nėra būtina turtą 

valdyti. 

 Taip pat atkreipiame dėmesį, jog VžPP sutarties projekte 11.1.2 punkte numatyta, jog gali 

būti reikalinga gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu privatus subjektas, diegdamas 

modernizavimo priemones, turės atlikti ir darbus esamuose žemės sklypuose, tokiu atveju jam reikės 

statybos darbų laikotarpiui perduoti (išnuomoti) ir žemės sklypus (Savivaldybė žemės sklypų 

perdavimą nuomos būdu privačiam subjektui buvo nurodžiusi  partnerystės klausimyne). Taip pat 

Sutarties 4 priede Rizikų matrica yra įtraukta žemės sklypo tinkamumo rizika. 

4. Sąlygų 43 punkte nurodoma, jog kvalifikacinė atranka netaikoma. Atkreipiame dėmesį, 

jog įprastai VPSP projektuose taikoma kvalifikacinė atranka siekiant, kad derybos nesitęstų per ilgai, 

kas padidina Savivaldybės administracinę naštą, bei taip pat pernelyg ilgos procedūros gali 

nepritraukti pakankamai privačių subjektų, todėl siūlome Sąlygas tikslinti atsižvelgiant į CPVA 

patvirtintų standartinių dokumentų nuostatas, kurios nustato kvalifikacinės atrankos sąlygas ir 

vykdymo eigą (pirminį pasiūlymą kviečiami pateikti 5 (penki) daugiausia balų surinkę kandidatai).  

5. Sąlygų 55 punkte nurodyta, kad Kaina „B“ turi būti išreikšta fiksuota suma. 

Rekomenduojame nurodyti, kad Metinis atlyginimas turi būti išreikštas periodiniu mokėjimu. 

6. Sąlygose metiniam atlyginimui pavadinti naudojamos dvi sąvokos - Kaina „B“ bei 

Metinis atlyginimas. Siūlome pasirinkti ir naudoti vienodą sąvoką visuose dokumentuose siekiant 

išvengti informacijos neatitikimų, kadangi sąvoka Metinis atlyginimas taip pat apima visus 

mokėjimus privačiam subjektui.  

7. Sąlygų 59 punkte nurodoma, jog dalyvio pateiktas pirminis pasiūlymas bus pagrindas 

tolesnėms deryboms, siekiant susitarti dėl Kainos „B“, mokėjimų ir išskaitų mechanizmo bei VžPP 

sutarties projekto nuostatų. Pirminis prasiūlymas turi būti pagrindas susitarti ne tik dėl finansinių ar 

teisinių klausimų, bet ir dėl techninių – inžinerinių.  

8. Sąlygų 60 ir 97 punktuose nurodytas kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, 

kurį dalyvis pateikia kartu su pirminiu ir galutiniu pasiūlymais. Šiame sąraše prie techninio ir 

finansinio pasiūlymo paminėtas Sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija. Tačiau Sąlygų 2 priede 

Techninės specifikacija turinyje ir jos priedeliuose nėra pateikiama informacijos ir (ar) pildymui 

skirtų formų, ką turėtų užpildyti ir pateikti dalyvis su pirminiu/ galutiniu pasiūlymu. Būtina 

patikslinti techninės specifikacijos informaciją dėl dokumentų pateikimo pirminiam / galutiniam 

pasiūlymui.  

9. Sąlygų 77 punkte nurodoma, jog „kiekvieno derybų etapo rezultatai bus užfiksuojami 

prašant CVP IS priemonėmis pateikti atnaujintą Pirminį pasiūlymą arba derybų protokoluose, 

kuriuos reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui ir Komisijos pirmininkui ir sekretoriui.“ Derybų 

turinys turi būti įforminamas derybų protokoluose VPĮ 19 straipsnyje nustatyta tvarka. Tinkamai 

surašytu protokolu laikomas toks protokolas, kurį pasirašo tiek komisijos pirmininkas, tiek ir tiekėjo 

atstovas. Neaišku kaip bus fiksuojamas derybų turinys, kai pasiliekama galimybė nerašyti protokolų. 

10. Sąlygose neprašoma pateikti susijusių bendrovių sąrašo. Siūlome šia nuostata dėl 

susijusių bendrovių sąrašo pasipildyti Sąlygas, siekiant tinkamai valdyti finansines ir teisines rizikas. 

11. Sąlygų 82 punkte nurodyta: „patvirtinti maksimalūs Valdžios subjekto turtiniai 

įsipareigojimai (grynąja dabartine verte) Privačiam subjektui yra  15 033 779,00 (penkiolika 

milijonų trisdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni) Eur su PVM“. Privatiems 

subjektams, dalyvausiantiems skelbiamose derybose, yra aktuali ne turtinių įsipareigojimų dydis, o 

jam mokamo metinio atlyginimo dydis, todėl Sąlygose reikalinga nurodyti ne tik maksimalius 

turtinius įsipareigojimus, bet ir  maksimalų metinį atlyginimą su PVM diskontuota verte. 
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12. Sąlygų 120 punkte nurodyta: „Privatus subjektas, siekdamas užtikrinti Projekto 

finansavimą, gali naudotis European Energy Efficiency Fund teikiamu finansavimu. Jei Privatus 

subjektas šiuo finansavimu naudotis neketina, iki Sutarties pasirašymo dienos jis privalės padengti 

Valdžios subjekto iš  European Energy Efficiency Fund gautą sumą Projektui parengti skirtai 

techninei pagalbai apmokėti, kuri sudaro 195.000 EUR“. Savivaldybė European Energy Efficiency 

Fund S.A. SICAV-SIF (toliau - Fondas) pateikė paraišką dėl projekto įgyvendinimo, kurios pagrindu 

Fondas finansuoja projekto parengimo įgyvendinimui ir skelbiamų derybų vykdymui reikalingų 

techninių, finansinių ir teisinių paslaugų išlaidas. Fondas yra pasirengęs privačiam subjektui suteikti 

finansavimą, reikalingą projekto įgyvenimui, Fondo nustatytomis finansavimo sąlygomis ir tvarka. 

Sąlygose nenurodyta kokios yra finansavimo sąlygos, kokio dydžio finansavimą turės laimėjęs 

dalyvis finansuotis iš Fondo lėšų, kokias sąlygas Fondas kelia privačiam subjektui, taip pat jokia 

informacija nepateikta nei Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 1 punkte, nei Sąlygų 15 priede 

Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nei Sąlygų 20 priede Informacija dėl projekto 

įgyvendinimo sąlygų.  

CPVA nuomone, negalima reikalauti padengti techninės pagalbos sumą (195.000 Eur), kai 

dalyvis priima sprendimą nesinaudoti Fondo finansavimu, dėl šių priežasčių: 

i) dalyviai galimai gali gauti rinkoje ir geresnes finansavimo sąlygas nei siūlo Fondas, o 

Savivaldybės reikalavimas mokėti kompensaciją neskatintų dalyvių ieškoti geresnių finansavimo 

sąlygų, kurios leistų sumažinti mokamą metinį atlyginimo dydį ir taip siekti racionalaus lėšų 

panaudojimo; 

ii) dalyviai, tikėtina, bet kokiu atveju įtrauks šią sumą į metinį atlyginimą ir Savivaldybė šį 

mokestį turės sumokėti privačiam subjektui, vietoj mokėjimo Fondui; 

iii) dalyviams negali būti užkraunama pareiga padengti Savivaldybės pasirengimo pirkimui 

bei pirkimo vykdymo sąnaudų, kurias ji patyrė įsigydama konsultantų paslaugas. Privatus subjektas 

į metinį atlyginimą įtraukia savo būsimas sąnaudas, kurias patirs VžPP sutarties vykdymo metu ar 

turėjo rengdamas pasiūlymą, o ne Savivaldybės sąnaudas, kurios skirtos sumokėti jos pačios 

konsultantams. 

13. Pateiktos sąvokos Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugos apibrėžime nustatytose 

veiklose nurodoma, kad Perduotų Statinių elementų būklės atitikimo Esminiams statinio 

reikalavimams užtikrinimas Sutarties galiojimo termino metu. Atkreipiame dėmesį, kad Esminiai 

statinio reikalavimai yra nustatyti Statybos įstatymo 4 straipsnyje „Esminiai statinių reikalavimai“: 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai (vienas, keli ar visi) išsamiai 

apibrėžiami ir statinio techniniai parametrai pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 

lygius ir klases nustatomi pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliotų institucijų 

teisės aktuose. Mūsų nuomone, keliamas reikalavimas atitikti Esminius statinio reikalavimus yra 

netikslus ir galimai perteklinis. Šis reikalavimas turi būti patikslintas, kadangi privačiam subjektui 

perduodami jau pastatyti veikiantys objektai, su tikslu modernizuoti tik dalį statinių inžinerinių 

sistemų, o ne atlikti visų statybos darbų pilna apimtimi, kad išpildyti Statybos įstatyme bei 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus Esminius statinių reikalavimus. 

14. Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai 1 punkte keliamas reikalavimas: Kandidatas 

turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą ne mažesnei nei 10 700 000 Eur sumai (informacija 

dėl reikalavimo sumos pateikta el. paštu). Atkreipiame dėmesį, kad nustatant šio kvalifikacinio 

reikalavimo dydį, turi būti atsižvelgiama į investicijų lėšų srautą, privataus subjekto prisiimamos 

projektavimo ir rangos darbų bei ilgalaikio turto rizikos vertę, visas sumas vertinant be PVM. 

Prašome įvertinti ir įsitikinti, kad nustatomas pakankamo dydžio kvalifikacinis reikalavimas siekiant 

įsitikinti Kandidato finansiniu pajėgumu. Kadangi CPVA vertinimui nebuvo pateikti patikslinti 

investicinio projekto finansiniai srautai, neturime galimybės įvertinti šio reikalavimo atitikimą 

nurodytiems dydžiams.  

Taip pat siūlome šį reikalavimą papildyti, jog „Jei Kandidato finansinis pajėgumas visa 

apimtimi ar dalinai yra grindžiamas Finansuotojo finansiniu pajėgumu, Komisija vertins 

Finansuotojo audituotą paskutinių metų finansinę atskaitomybę ir / ar kitus dokumentus, įrodančius 

Finansuotojo galimybę suteikti finansavimą ir /ar realų lėšų turėjimą, pvz. Finansuotojo 
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preliminarus įsipareigojimas skirti finansavimą, Finansuotojo investuotojų (pvz., kai Finansuotojas 

yra investicijų fondas) preliminarus įsipareigojimas skirti finansavimą. Jei Kandidatas negali 

pateikti informacijos apie Finansuotojo investuotojus, kadangi tai laikoma konfidencialia 

informacija, nes investuotojai yra fiziniai asmenys, tai turi būti pažymima pateikiamuose 

dokumentuose.“ 

15. Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai 2 punkte keliamas reikalavimas: Kandidato 

einamojo likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės 

duomenis – ne mažesnė nei 1. Reikalavimui pagrįsti turi būti prašoma kandidato pateikti paskutinių 

finansinių metų kandidato finansinių ataskaitų rinkinį (jei pirkimas bus pradėtas 2021 metais, tokiu 

atveju praėję finansiniai metų būtų 2020 metai). 

Atkreipiame dėmesį, jog VžPP sutartis įsigalios visa apimtimi 2022 / 2023 metais, todėl 

tikrinti 2020 metų trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklį nėra tikslinga. Be to, finansuotojas 

suteikdamas finansavimą vertins privataus subjekto finansinius  pajėgumus.  

16. Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai 3 punkte keliamas reikalavimas: Kandidatas 

per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įgyvendinęs bent 1 

(vieną) ar daugiau negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo)  sutartis, kurių 

bendra vertė ne mažesnė kaip 5 500 000 Eur (informacija dėl reikalavimo sumos pateikta el. paštu). 

Atkreipiame dėmesį, kad nustatant šio kvalifikacinio reikalavimo dydį, turi būti atsižvelgiama į 

investicijų lėšų srautą, privataus subjekto prisiimamos projektavimo ir rangos darbų bei ilgalaikio 

turto rizikos vertę, visas sumas vertinant be PVM. Prašome įvertinti ir įsitikinti, kad nustatomas 

pakankamo dydžio kvalifikacinis reikalavimas siekiant įsitikinti kandidato techniniu ir profesiniu 

pajėgumu. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

29 d. įsakymu Nr. 1S-105. Metodikos 16.1 punkte nurodyta, kad nustatant kvalifikacijos reikalavimą 

darbams tiekėjui būti įvykdžius arba vykdyti sutartį (-is), tiekėjas turi pateikti įvykdytas sutartis per 

paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos 

reikalavimai 3 punkte nurodytas 3 metų terminas turi būti ilginamas iki 5 metų. 

17. Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai 4 punkte keliamas reikalavimas: Kandidatas 

per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs arba vykdo  bent 1 

(vieną) ar kelias negyvenamosios paskirties pastatų techninės priežiūros ir (ar) šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros sutartis, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 115 000 Eur (be PVM) 

(informacija dėl reikalavimo sumos pateikta el. paštu). Atkreipiame dėmesį, kad nustatant šio 

kvalifikacinio reikalavimo dydį, turi būti atsižvelgiama ne tik į infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidų, bet į visų veiklos išlaidų lėšų srautą. Prašome įvertinti ir įsitikinti, kad nustatomas 

pakankamo dydžio kvalifikacinis reikalavimas siekiant įsitikinti kandidato techniniu ir profesiniu 

pajėgumu. 

18. Sąlygų 4 priedo Kvalifikacijos reikalavimai 3 punkte nurodyta: Sąlygų Error! Reference 

source not found. priedo 2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą privalo tenkinti visi ūkio 

subjektų grupės nariai ir (ar) Subtiekėjai. Toks reikalavimas nepagrįstai apriboja subtiekėjų 

dalyvavimą viešajame pirkime, kadangi reikalavimas keliamas ne tik subtiekėjams, kurių 

pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, bet visiems subtiekėjams, net ir tokiems kurių pajėgumais 

(kvalifikacija) nesiremiama. 

19. Sąlygų 8 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai numatyta, jog galutiniai 

pasiūlymai bus vertinami didžiausio sutaupymo už mažiausią kainą kriterijumi. Sąlygose nustatyta, 

kad atlikus investicijas ir modernizavimo priemonių įdiegimą pastatuose, pakanka užtikrinti ne 

mažesnės kaip C pastato energinio naudingumo klasės pasiekimą. Pasirinktos įgyvendinti 

alternatyvos investicijų vertės, numatyti darbai bei planuojamas sutaupyti energijos kiekis atitinka ir 

leistų tikėtis B energetinės klasės pagal pastatų energijos vartojimo audito ataskaitas, todėl Sąlygose 

turėtų būti numatytas reikalavimas siekti aukštesnės nei C pastatų energetinės klasės (bet ne „ne 

mažesnės nei C“ kaip yra nurodoma Sąlygose).  

 Alternatyviai siūlome svarstyti galimybę į ekonomiškai vertingiausio pasiūlymo vertinimo 

kriterijus įtraukti papildomą kriterijų, kai dalyviui būtų suteikiami papildomi vertinimo balai už 

pasiūlytą aukštesnę energinio naudingumo klasę, taip skatinant dalyvius konkuruoti dėl energiją 
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taupančių priemonių visumos.  

 

 

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

specifikacija) 

 

1. Techninės specifikacijos 6.5 punkte nustatyti konkretūs pastatų apšvietimo LED 

lempoms/šviestuvams keliami reikalavimai. Toks detalus rodiklių reikalavimas netikslingas ir 

galimai perteklinis. Pastatų apšvietimo lempoms /šviestuvams yra nustatomi reikalavimai 

(standartai, reglamentai, normos, galingumai ir pan.) pagal pastatų paskirtį, patalpų paskirtį, dydį, 

aukštį ir t.t. bei tam tikrus keliamus apšvietimo reikalavimus pagal HN ir kitus norminius teisės 

aktus. 

2. Dėl Techninės specifikacijos priedo Nr. 5 FAKTINIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO 

PERSKAIČIAVIMAS Į LYGINAMĄJĮ ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ ekspertinio 

įvertinimo/nuomonės negalime pateikti, kadangi nėra pateikta informacija, kokiomis normomis ar 

reglamentais vadovaujantis parengtas šis Techninės specifikacijos priedas. 

 

Pastabos / pasiūlymai Sąlygų 15 priedui Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui (toliau – 

FVM) 

 

1. Vertinimui nėra pateiktas Sąlygų 15 priedo 1 priedėlis (FVM forma), todėl nėra galimybės 

įsitikinti, ar jo forma apima visas Metinio atlyginimo apskaičiavimui numatytas sudedamąsias dalis 

bei skaičiavimo principus. VžPP sutarties valdymo bei su kiekvienu Pastatu susijusių įgyvendinimo 

ir rizikų valdymo tikslais, rekomenduojame Sąlygų 15 priede nurodyti FVM rengti ir teikti 

kiekvienam investiciniam objektui (Pastatui) atskirai, kartu pateikiant ir apibendrintą visų Pastatų 

FVM, analogiškai kaip tai numatyta CPVA parengtuose mokyklų projektų standartiniuose pirkimo 

dokumentuose1 (toliau – Standartiniai dokumentai). 

2. Sąlygų 15 priedo 2.1.2 punkte nurodyta Bazinė data yra 2022-05-30, daroma prielaida, 

kad Sutarties pasirašymo data yra 2022-03-01. Vertinant įprastą pasirinkto pirkimo būdo sąlygotą su 

pirkimu susijusių procedūrų trukmę, būtina pakoreguoti Sąlygų 15 priedo 2.1.2 punkte nurodytas 

datas jas nukeliant į vėlesnį laikotarpį. Be to, skaičiavimo ir vertinimo paprastumo tikslais, bazinę 

datą tikslinga nustatyti metų pradžioje ir neskaidyti mėnesiais. 

3. Sąlygų 15 priedo 2.1.4 punkte numatyta, jog Skaičiavimo ir Pirminio pasiūlymo / 

Galutinio pasiūlymo pateikimo tikslais, daryti prielaidas, jog indeksavimas atliekamas kas metus  

bei pirmas koregavimas atliekamas praėjus metams nuo Bazinės datos, o indeksavimui naudojamas 

3% vidutinis metinis infliacijos dydis. Rekomenduojame papildyti šį punktą, nurodant, kurios 

Metinio atlyginimo dalys indeksuojamos arba referuoti į Sutarties 5 priedą „Metinis atlyginimas ir 

išskaitų mechanizmas“, kur ši informacija būtų aiškiai pateikta. 

4. Sąlygų 15 priedo 2.1.7 punktą siūlome papildyti, nurodant:“Skaičiavimo ir Sprendinio / 

Pasiūlymo pateikimo tikslais rengiant FVM turi būti daroma prielaida, kad reali diskonto norma 

lygi 4,00 proc.“.  

5. Sąlygų 15 priedo 2.1 dalyje rekomenduojame numatyti Metinio atlyginimo užtikrinimo 

mechanizmą, kuris apibrėžtų išimtines sąlygas, kurioms esant Metinis atlyginimas gali skirtis (pvz., 

dėl nuo Privataus subjekto nepriklausančių objektyvių aplinkybių pasikeitus finansavimo sąlygoms 

(bazinės palūkanų normos pasikeitimas, apribojimų finansavimo rinkoje atsiradimas)). 

 

 

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

 
1 https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/mokyklu-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 

https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/mokyklu-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
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1. Sutarties projekte (taip pat ir Sąlygose ar Sąlygų prieduose) nėra neįvardinta kaip 

numatoma organizuoti viešųjų paslaugų teikimą investicijų atlikimo metu.  

2. Papildyti Sutarties projekto 6.1.2 punktą patikslinant, kad pateiktos informacijos 

neišsamumas nėra laikomas informacijos neteisingumu (kaip nurodoma Sutarties 4 priedo Rizikų 

matricos 2.2 punkte. 

3. Sutarties projekte nėra tinkamai įvertinta, jog objektą sudaro dešimt atskirų pastatų, todėl 

iš esmės Savivaldybei reikia peržiūrėti Sutarties projekto nuostatas ir įvertinti kurios taikomos visam 

objektui, kurios taikomos tik objekto daliai (atsižvelgiant į CPVA parengtus standartinius mokyklų 

projektų atrankos dokumentus). Pavyzdžiui, būtina nustatyti kaip Savivaldybė vertintų situaciją, 

jeigu darbai atskirose objekto dalys užbaigiami ne vienu metu. Taip pat, atsižvelgiant į poreikį 

užtikrinti ugdymo procesą, būtina įvertinti ar Savivaldybė turės galimybę vienu metu perduoti 

privačiam subjektui visas ugdymo įstaigas vienu metu. 

4. Sutarties projekte nenumatytas laikinas privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo 

perleidimas (angl. Step – In) finansuotojui. Siekiant išsaugoti įgyvendinamą VPSP sutartį, ne tik 

Savivaldybė, bet ir finansuotojas turi turėti galimybę laikinai perimti (arba perduoti kitam subjektui) 

privataus subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį, kurių šis dėl objektyvių ypatingų aplinkybių negali 

tinkamai vykdyti pats arba savo pasitelktų subtiekėjų pagalba, vykdymą. Tokia teise galima 

pasinaudoti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios numatomos VPSP sutartyje bei tiesioginiame 

susitarime, kuris turėtų būti VPSP sutarties priedas, ir tik tokiu atveju, jeigu privatus subjektas, 

ėmęsis visų protingai prieinamų priemonių, vis tiek negali užtikrinti tinkamo savo įsipareigojimų 

pagal VPSP sutartį vykdymo. Siekiant apsaugoti privataus subjekto interesus vykdyti VPSP sutartį 

ir gauti atlygį, tokio įstojimo galima maksimali trukmė privalo būti apribota. Taip pat turi būti 

nurodyta įsipareigojimų vykdymo perdavimo tvarka ir aplinkybių, kada finansuotojas gali 

pasinaudoti teise perimti netinkamai vykdomų įsipareigojimų pagal VPSP sutartį vykdymą iš 

privataus subjekto, sąrašas.  

5. Sutarties projekto minima sąvoka „panašioms paslaugoms taikytini teisinio reguliavimo 

pokyčiai”. Neaišku kas yra laikytina panašiomis paslaugomis, būtina aiškiai prie sąvokų apibrėžti 

kas bus laikoma esminiu teisės aktų pakeitimu, kadangi tiksliai sąvokos neapibrėžus Sutarties 

vykdymo metu gali kilti ginčas kaip vertinti kas yra esminis teisės aktų pasikeitimas. Į esminį teisės 

aktų pasikeitimą negali įeiti bendrųjų teisės aktų pasikeitimai.  

6. Sutarties 39.1 punkte nurodyta, jog jei Sutartis nutraukiama dėl Privataus subjekto 

padaryto pažeidimo ar dėl nuo jo priklausančių priežasčių, Valdžios subjektas Privačiam subjektui 

sumoka kompensaciją, lygią 90 (devyniasdešimt) procentų per sumokėtą Metinį mokestį 

nepadengtos į Sutarties sąlygas atitinkančių Modernizavimo priemonių diegimą investuotos sumos 

(įskaitant išankstinio įsipareigojimų įvykdymo Finansuotojui sąnaudas) ar Modernizavimo 

priemonių rinkos vertės, nustatomos Valdžios subjekto paskirto nepriklausomo turto vertintojo 

vadovaujantis  „Išlaidų (kaštų) metodu“, priklausomai nuo to, kuri iš šių verčių yra mažesnė, kuri 

taip pat sumažinama Valdžios subjekto dėl Sutarties pažeidimo patirtais nuostoliais. Atkreipiame 

dėmesį, kad kai yra konkrečiai nurodomas turto vertinimo metodas, tokiu atveju Sutartis gali būti 

apskaitoma valdžios sektoriaus balanse. 

7. Sutarties 32.5 punkte nurodyta, jog draudimo sutarties privačiam subjektui galima 

nesudaryti draudimo Sutarties sąnaudos viršytų 5 (penkis) procentus po Atliktų darbų akto mokėtino 

Metinio atlyginimo. Siūloma atsisakyti šios nuostatos siekiant užtikrinti, kad Sutartis nebūtų 

apskaitoma valdžios sektoriaus balanse. 

8. Atsižvelgiant į tai, jog VPSP sutartys sudaromos ilgam laikotarpiui, sutarties vykdymo 

metu iškilusius probleminius klausimus paprastai sprendžia sudaryta komisija iš privataus subjekto 

ir valdžios subjekto, kurie turi inžinerinių, teisinių, ir, jei reikia, finansinių žinių. Tokios komisijos 

darbas užtikrina greitą iškylančių problemų sprendimą, sklandesnį sutarties vykdymą, todėl siūloma 

įtraukti į Sutarties projektą nuostatas kaip bus organizuojamas darbas sprendžiant sutarties vykdymo 

metu iškilusias problemas. 

9. Sutarties 5 priedą Metinis atlyginimas ir išskaitų mechanizmas siūlome patikslinti 

sekančiai: 
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- atsižvelgiant į tai, kad investavimo objektą sudaro kelios dalys (10 pastatų) ir kiekvienai jų 

turi būti teikiami atskiri FVM, rekomenduojame 3 punkte numatyti reikalavimą kartu pateikti 

apibendrintą visų objekto dalių FVM, kaip tai numatyta Standartinių dokumentų 

Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkoje (3 priedas); 

- metinis atlyginimas, mokamas privačiam subjektui, laikomas pajamomis – rekomenduojame 

patikslinti sąvokas 5 punkte; 

- 6 punkte nurodyta „Atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio (t. y. kiekvieno 12 mėnesių 

laikotarpio nuo Investicijų atlikimo termino pradžios) Metinis atlyginimas yra 

apskaičiuojamas <...>“. Rekomenduojame metinį atlyginimą skaičiuoti ir vertinti 

kalendoriniais metais; 

- 6.1 punkte numatyta, kad investicijų atlikimo termino metu iki garantinio termino pradžios  

metinis atlyginimas už paslaugas, teikiamas pastate, apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę. 

Atkreipiame dėmesį, kad išlaidos, skirtos paslaugų teikimo apmokėjimui nuo investicijų 

atlikimo termino pradžios, nebuvo numatytos investicinio projekto vertinimo metu ir 

atitinkamai nebuvo įtrauktos skaičiuojant projekto partnerystės rodiklius, įskaitant ir 

maksimalius Valdžios subjekto turtinius įsipareigojimus (grynąja dabartine verte) Privačiam 

subjektui, todėl gali atsirasti poreikis koreguoti Sąlygose nurodytą maksimalią sumą bei 

keisti Savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T1-719 „Dėl viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės projekto „Šilutės rajono visuomeninių pastatų energetinio 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo“; 

- 7 punkte rekomenduojame numatyti sąlygą dėl pilna apimtimi mokėtino PVM nuo sukurtų 

investicijų: „Jei Privačiam subjektui atsirastų prievolė visą PVM nuo Objekto (Objekto 

dalies) Investicijų vertės sumokėti užbaigus Darbus, tokiu atveju, Valdžios subjektas sumokės 

standartinį PVM tarifą, apskaičiuotą nuo Investicijų, skirtų Turto (Objekto dalies Turto) 

sukūrimui, vertės, kuri pagal pateiktą Investuotojo pasiūlymą yra [(   )] EUR, kur, kai 

Objektą sudaro kelios dalys, X yra [(   )] EUR, Y yra [(   )] EUR, Z yra [(   )] EUR, išskyrus, 

jei tokia Objekto (Objekto dalių) Investicijų vertė buvo keičiama Sutartyje nustatytais 

atvejais, neatsižvelgiant į tai, kad už Objekto (Objekto dalies) Investicijas Valdžios subjektas 

mokės dalimis visą Sutartyje nustatytą laikotarpį šio priedo nustatyta tvarka“; 

- 8 ir 9 punktuose rekomenduojame numatyti, kad metinio atlyginimo mokėjimo grafikas turi 

būti pateikiamas tiek kiekvienam Pastatui, tiek atskirai bendram metiniam atlyginimui;  

- 12 punkte turėtų būti pateikta formulė, kaip skaičiuojamas paskutinio trumpesnio ataskaitinio 

laikotarpio metinis atlyginimas pagal atskirus pastatus, o 13 punkte – paaiškinta, kaip bus 

mokamas metinis atlyginimas pagal atskirus pastatus, jei atskiro objekto darbai trunka ilgiau, 

nei buvo numatyta; 

- 17 ir 18 punktuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kad metinio atlyginimo dalys MS.X – 

Skolinto ir nuosavo kapitalo srautai bei M3.X – Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 

nėra indeksuojamos; 

- jeigu taikoma, turėtų būti numatyta komunalinių paslaugų sąnaudų apskaičiavimo ir 

mokėjimo tvarka. 

 

 

CPVA standartiniai mokyklų projektų dokumentai2 buvo parengti bendradarbiaujanti ir 

konsultuojantis su Europos viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centru (EPEC)  bei 

atsižvelgiant į susiformavusią praktiką įgyvendinant VPSP projektus bei į Eurostato VPSP sutarčių 

statistinio vertinimo nuostatas, todėl reikia įvertinti minėtų standartinių dokumentų nuostatas bei jas 

įtraukti į savo rengiamas Sąlygas bei Sutarties projektą. 

 

 

 

 
2  https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/mokyklu-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 

https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/mokyklu-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
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