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Derybos / Dialogas

Metodinės rekomendacijos privataus subjekto atrankai ir standartiniai atrankos dokumentai
https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/metodines-rekomendacijos-privataus-subjekto-atrankai-viesojo-

ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projektuose

https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/metodines-rekomendacijos-privataus-subjekto-atrankai-viesojo-ir-privataus-sektoriu-partnerystes-projektuose
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Prieš pradedant derybas

Tikslinamas pirkimo grafikas (atsižvelgiant į dalyvių, pakviestų į
derybas / dialogą, skaičių

Parengiamas derybų tvarkaraštis ir siunčiamas derinti kiekvienam
dalyviui

Parengiamos darbotvarkės susitikimams ir prieš kiekvieną derybų
susitikimą išsiunčiamos konkrečiam dalyviui
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Techninė pasiūlymo 
informacija

Reikalavimai darbams ir 
paslaugoms 

Turtas ir jo būklė 

TECHNINĖ

Sutarties projektas, 
įskaitant rizikų 
pasidalinimą, 

turto sukūrimo, valdymo ir 
perdavimo klausimus

TEISINĖ

Kaina

Finansinis veiklos modelis

Atsiskaitymų ir mokėjimų 
tvarka

FINANSINĖ

Derybų pakopos
Šios abi pakopos vykdomos paraleliai, tačiau paskutinis 

susitikimas visuomet – finansiniai klausimai
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Derybų / dialogo pakopos / susitikimai
Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiomis pakopomis (jos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):
Pirmoji pakopa - derybos vedamos dėl šių klausimų:

Inžineriniai ir techniniai sprendimai;
Paslaugų, perduodamų Privačiam subjektui, teikimas (apimtis, periodiškumas, būdai ir t.t.);
Perduodamas turtas;
Registravimo įrankis;
Infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas (I ir II dalys).
Kiti su techniniais pasiūlymo aspektais susiję klausimai.

Antroji pakopa – derybos vedamos dėl šių klausimų:
Finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos;
Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka;
Mokestinių klausimų;
Metinio atlyginimo mažinimas;
FVM klaidos ir galimybė tobulinti;
Kitų su finansiniais pasiūlymo aspektais susiję klausimai;
Šilalės karinio dalinio / Vilniaus karinio dalinio / Šiaulių karinio dalinio infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo 
ir Sutarties valdymo plano.

Trečioji pakopa – derybos vedamos dėl šių klausimų:
Sutarties projektas (be priedų);
Sutarties priedų projektai;
Infrastruktūros sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas (III dalis).
Kiti su teisiniais pasiūlymo aspektais susiję klausimai.
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Pasiruošimas deryboms / dialogui

Susitikimų moderatorius
Iš anksto susitariama dėl susitikimų moderatoriaus 
(paprastai juo būna komisijos pirmininkas/pavaduotojas)

Derybų pakopos
Susitariama, kas iš komisijos narių/ekspertų (konsultantų) 
ves atskiras derybų pakopas (technines, finansines, teisines)

Susitikimų vieta
PO pasirūpina vieta pasitarimams, techninėmis bei 
kitomis priemonėmis (kompiuteriu, ekranu, diktofonu, 
geriamu vandeniu), sinchroninis vertimas IŠ ANKSTO!!!

Dalyvavimas posėdžiuose

Komisijos nariai ir teisės ekspertai turi dalyvauti visuose 
posėdžiuose. Kiti ekspertai – pagal poreikį
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Derybų / dialogo vykdymas

Vengti tokių atsakymų, kaip pvz.: „pažiūrėsime“,
„apsvarstysim“, „galbūt ir atsižvelgsime“

Kiekvienam susitikimui turi būti iš anksto paruošti
klausimai ir argumentai (rengia atitinkami ekspertai
ir pagal galimybes iš anksto aptaria su komisija)

Susitikimo metu iškilus papildomiems klausimams,
vedantysis turi iš karto paprašyti kompetentingą
komisijos narį ar ekspertą (konsultantą) atsakyti
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Derybų / dialogo vykdymas

1 taisyklė 2 taisyklė 3 taisyklė 5 taisyklė

Deryboms vadovauja PO Susitikimai kryptingi, skirti
atsakyti į klausimus, kaip
efektyviau, inovatyviau,
geriau, pigiau įgyvendinti
projektus ir susitarti dėl
geriausio sprendimo.

PO nustato derybų darbotvarkę
– kiekvienas komisijos narys,
ekspertas (konsultantas) turi
žinoti, kokie planuojami
susitikimai bent 1 mėnesiui į
priekį

Komisijos pirmininkas
(pavaduotojas) turi nuolat
informuoti bei priminti
komisijos nariams, ekspertams
(konsultantams) apie
planuojamus darbus, kylančias
problemas bei susitikimus

6 taisyklė 7 taisyklė 8 taisyklė 9 taisyklė

Jeigu komisijai ir ekspertams
reikia pasitarti, reikia paskelbti
pertrauką ir tuo tikslu išeiti iš
posėdžių salės į kitą patalpą

Būtina užtikrinti, kad dalyviai taip
pat turėtų atskirą patalpą
pasitarti arba jiems galima
rekomenduoti pasitarimus daryti
toje pačioje salėje, kur vyksta
derybos

Rekomenduotina po susitikimo
visai komisijai ir ekspertams
pasilikti ir aptarti tolimesnius
veiksmus/darbus

PO aiškiai visiems dalyviams pasako,
kada bus pateikti paaiškinimai /
patikslinimai dėl tech., finansinių ar
teisinių reikalavimų ir LAIKOSI
TERMINŲ

4 taisyklė

Kandidatai/dalyviai į
posėdžių salę gali įeiti tik
tuomet, kai bus pakviesti
komisijos
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Derybų vykdymas

Derybos vedamos 
lietuvių kalba

Derybos, jų vykdymo tvarka

Derybų metu 
dalyvio pateikiama 
informacija laikoma 

konfidencialia ir 
negalės būti 

atskleista kitiems 
dalyviams, išskyrus 
sąlygose nustatytus 

atvejus 

PO dalyviui pateikiama 
informacija, kuri gali 
būti svarbi ir kitiems 

dalyviams, pateikiama 
visiems 

suinteresuotiems 
dalyviams, tačiau 

užtikrinant, kad nebus 
atskleista susijusio 

dalyvio tapatybė ir jo 
konfidenciali 
informacija

Derybos vedamos 
atskirai su 

kiekvienu dalyviu 
dėl toje pakopoje 

aptariamų, su 
kandidato pateiktu 

sprendiniu 
susijusių, klausimų

Kiekviena derybų
pakopa vykdoma
tol, kol klausimai
bus detalizuoti tiek,
kad PO galėtų
identifikuoti
būsimus techninius
sprendinius ir
preliminarius
finansinius
įsipareigojimus, o
dalyviai galėtų
paruošti galutinius
pasiūlymus

Tikslas –rasti EFEKTYVIAUSIĄ SPRENDIMĄ UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ
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Derybų / dialogo vykdymas – pirmasis susitikimas
Pirmo susitikimo su dalyviais metu PO komisijos
pirmininkas/pavaduotojas turi prisistatyti ir pristatyti kas
atstovauja PO (pvz.: komisiją sudaro X narių iš X, Y ir Z
institucijų, o taip pat ekspertai bei konsultantai. Taip pat
paaiškinti derybų tikslą – efektyviausias sprendimas už
geriausią kainą!!!

Pirmo susitikimo metu PO komisijos
pirmininkas/pavaduotojas trumpai pristato projekto esmę
(keliais sakiniais), kokia tvarka vyks procesas (detalizuoti
derybų etapus, pakopas, pasiūlymų pateikimą ir vertinimą),
kiek planuojama užtruks derybos

Pirmo susitikimo metu PO komisijos
pirmininkas/pavaduotojas turi paprašyti kiekvieno dalyvio,
kad pristatytų savo komandą

Derybas veda komisijos pirmininko/pavaduotojo oficialiai
nurodytas komisijos narys arba ekspertas (konsultantas). Kiti
PO atstovai gali įsiterpti tik tuo atveju, jeigu leidžia
vedantysis
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Derybų klausimai

Visos derybų procedūros metu turi būti 
koncentruojamasi į šiuos klausimus

Techninė pakopa
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Derybų klausimai

Visos derybų procedūros metu turi būti 
koncentruojamasi į šiuos klausimus

Finansinė pakopa
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Derybų klausimai

1. Pasiūlymai ir nuostatos, kurios sudaro prielaidas
partnerystės sutarties tikslų pasiekimui

2. Pasiūlymai ir nuostatos, kurios mažina PO
turtinius įsipareigojimus

3. Pasiūlymai ir nuostatos, kurios didina
planuojamų teikti paslaugų kokybę

4. Pasiūlymai ir nuostatos, kurios užtikrina
efektyvesnę partnerystės sutarties priežiūrą ir
administravimą

5. Pasiūlymai ir nuostatos, kurios didina
partnerystės sutarties projekto finansinį
patrauklumą

Visos derybų procedūros metu turi būti 
koncentruojamasi į šiuos klausimus

Teisinė pakopa
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TIPINĖ VPSP PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STRUKTŪRA

VIEŠASIS SEKTORIUS

STATYBA PASLAUGŲ TEIKIMAS

PRIVATUS 
PARTNERIS (SPV)

INVESTUOTOJAS 1

INVESTUOTOJAS 2

INVESTUOTOJAS 3

FINANSUOTOJAS 1

FINANSUOTOJAS 2

VPSP SUTARTIS
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Esminės VPSP sutarties sąlygos (1)

Turto perdavimas. Naujo 
turto sukūrimas. Turto 

grąžinimas / perdavimas. 
Paslaugų teikimas

Sutarties sąvokos. 
Dalykas ir tikslas

Atleidimo atvejai ir 
kompensavimo įvykiai

Sutarties galiojimo ir 
vykdymo laikotarpis

Šalių įsipareigojimai. Mokėjimai
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Esminės VPSP sutarties sąlygos (2)

Sutarties keitimas. Darbų 
ir paslaugų keitimas. 
Papildomi darbai ir 

paslaugos

Įsipareigojimų vykdymo 
kontrolė. Veiksmų 

derinimas su VS

Šalių atsakomybė

Teisių ir pareigų 
perleidimas

Sutarties nutraukimas Kitos nuostatos
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Komisija oficialiai pareiškia (raštu), kad derybos / 
dialogas baigtos.

Pranešimas

Komisija išsiunčia kvietimą dalyviams pateikti galutinį pasiūlymą, 
atsižvelgiant į pasiūlymą bei derybų / dialogo rezultatus.

Kvietimas

Dalyviai pateikia galutinius pasiūlymus, atsižvelgdami į derybų 
/ dialogo rezultatus bei  patikslintus pirkimo dokumentus

Pasiūlymų pateikimas

Komisija įvertina pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms

Pasiūlymo vertinimas

Parengus partnerystės 
sutarčių projektus ir juos 
suderinus su FM, visi 
dalyviai informuojami, kad 
derybos . dialogas yra 
užbaigtos (jeigu sutarčių 
projektų nereikia tikslinti 
pagal FM pastabas)

Derybų  / dialogo užbaigimas


