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Privataus subjekto atrankos dokumentų rengimas ir 
atrankos vykdymas nuo A iki Z . Standartiniai 

dokumentai. Techninė specifikacija.
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• Metodinės rekomendacijos privataus subjekto atrankai ir joje esantys 24 standartinių 
formų šablonai 

• Skelbiamų derybų sąlygos (VžPP)
• Konkurencinio dialogo sąlygos (VžPP)
• Koncesijos konkurso sąlygos
• Gatvių apšvietimo projektų standartiniai dokumentai
• VžPP standartinė sutartis
• Koncesijų standartinė sutartis 
• Mokyklų projektų standartinė sutartis Naujiena!
• Rekomenduojama techninė užduotis atrankos rengimo sąlygų paslaugų pirkimui

Standartiniai dokumentai

Standartiniai dokumentai lietuvių kalba

• https://ppplietuva.lt/en/methodological-documents

Standartiniai dokumentai anglų kalba

https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/metodines-rekomendacijos-privataus-subjekto-atrankai-viesojo-ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projektuose
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-koncesijos-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/gatviu-apsvietimo-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/metodines-rekomendacijos-privataus-subjekto-atrankai-viesojo-ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projektuose
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-koncesijos-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/mokyklu-projektu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/rekomenduojama-technine-uzduotis-atrankos-salygu-rengimo-paslaugu-pirkimui
https://ppplietuva.lt/en/methodological-documents
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Kokį pirkimo būdą rinktis?

Skelbiamos derybos (VžPP)

Koncesijos konkursas

Konkurencinis dialogas 
(VžPP ir koncesijos) 

1

11

Konkursas?
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Pirkimo grafikas

VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PROJEKTŲ PARTNERYSTĖS "[projekto pavadinimas]"  

PIRKIMO GRAFIKAS 
Žymėjimai:      

  Pirkimokomisijos posėdžiai      

  derybų su tiekėjais posėdžiai      

       

Etapo 

eil.Nr. Pirkimo etapas ir veikla Data 

Pirkimo 

komisijos 

narių 

dalyvavimas 

CPVA 

dalyvavimas  

Išorės ekspertų 

dalyvavimas 

Tiekėjų 

(Kandidatų, 

Dalyvių) 

dalyvavimas 

       

I. Vieša konsultacija           

 

Kviečiamų dalyvių sąrašo sudarymas, vietos 

parinkimas, programos parengimas      

 Pristatymo skaidrės      

 Vieša konsultacija  Komisija   Tiekėjai 

       

II. Pirkimo dokumentai           

 Pirkimo dokumentų projekto parengimas      

 

Atrankos sąlygų tikslinimas pagal potencialių 

investuotojų (finansuotojų) pastabas ir pasiūlymus po 

viešos konsultacijos      

  

Pirkimo dokumentų svarstymas, tvirtinimas 

Komisijoje/teikimas tvirtinti [nurodyti]           

 Pirkimo dokumentų teikimas CPVA       

 Pirkimo dokumentų tikslinimas pagal CPVA pastabas      

 Pakartotinas teikimas CPVA derinimui (?)      

 Patikslinimas pagal CPVA sąlygas      
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PO komisijos nariai ir ekspertai

Kas tikslins pirkimo sąlygas (įskaitant 
sutartį)? Komisijos nariai, 

ekspertai? 

Kas sistemins ir apibendrins dalyvių 
techninius, finansinius ir teisinius 
pasiūlymus, pvz.: paruoš lenteles su 
dalyvių siūlomais sutarties pakeitimais?  
Komisijos nariai, ekspertai?

Ar visi komisijos nariai privalo skaityti 
kandidatų/dalyvių teikiamus dokumentus 

pilna apimtimi, ar galima pagal 
kompetenciją pasiskirstyti kurias dalis 

skaityti?

Kas rašys protokolus? Komisijos 
sekretorius? 
(CPVA yra parengusi standartinį 
komisijos darbo reglamentą)

Kas organizuos komisijos posėdžius ir 
susitikimus su kandidatais/dalyviais? 

Komisijos pirmininkas?
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Privataus subjekto atrankos sąlygos

Koncesijos atrankos sąlygų 
turinys

Bendrosios nuostatos Atrankos vykdymas Dalyvavimo sąnaudos Priedai

Institucija

Reikalavimai projekto 
įgyvendinimui

Informacija apie 
atranką

Sąlygų paaiškinimas

Pažeistų teisių 
gynimas

Kvalifikacinė atranka

Preliminarus 
pasiūlymas

Išsamus pasiūlymas

Derybos

Galutinis pasiūlymas

Eiga ir orientacinis 
tvarkaraštis

Sąvokos

Techninė specifikacija

Kvalifikacijos reikalavimai ir 
kvalifikacinė atranka

Paraiška/pasiūlymas ir kt. 
formos. Jų vertinimo tvarka

Reikalavimai pasiūlymui 
(tech., fin., teis.)

kiti priedai ....
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CPVA rekomenduojami kvalifikacijos reikalavimai

per atitinkamą laikotarpį įvykdęs ir / ar vykdyti bent vieną ar daugiau negyvenamųjų 
pastatų administravimo bei priežiūros paslaugų sutarčių

01

02
per atitinkamą nustatytą laikotarpį turėti atitinkamą vidutinę svarbiausių statybos 
darbų apimtį

Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti projektą03
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Privataus subjekto atrankos etapai

Paraiškos ir susijusių dokumentų 
pateikimas (apie 3 mėn.)

Galutinių pasiūlymų pateikimas ir 
vertinimas (apie 2-3 mėn.)

Final - VPSP sutarties 
sudarymas

Start - Pirkimo paskelbimas

Pasiūlymų pateikimas ir 
tikrinimas (apie 3 - 4 mėn.)

Kvalifikacinė atranka (jeigu 
yra daugiau kaip 5 
kandidatai) (apie 2 sav.)

Kandidatų kvalifikacijos tikrinimas 
(apie 1 mėn.)

Derybos (apie 5 mėn.)

3

1

2 4

5

6

7

8

Informaciniai susitikimai (bendri / 
individualūs / 

Apsilankymas vietoje

Viešosios konsultacijos (min. 2)

„Generalinė repeticija“. Sutarties 
siuntimas FM

Pirminių pasiūlymų pristatymas


