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PROJEKTO TIKSLAI

Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir 
reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto 
įgyvendinimo uždaviniai yra:

• gerinti gatvių apšvietimo paslaugų kokybę;
• padidinti saugumą gatvėse;
• padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
• pagerinti aptarnavimo kokybę;
• padidinti miesto infrastruktūros integraciją;

Savivaldybė siekia:

• pakeisti ir (ar) įrengti naujus gatvių apšvietimo stulpus ir šviestuvus, 
inžinerinius tinklus;

• įdiegti valdymo ir kontrolės sistemą;
• užtikrinti efektyvų gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimą;
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PROJEKTO EIGA

• Sudaryta sutartis su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku dėl

techninės pagalbos parengiant pirkimo dokumentus ir vykdant

viešuosius pirkimus

• Atrinkti konsultantai

• Padeda savivaldybei parengti

Investicijų projektą

Pirkimo 
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konkursui 
organizuoti

Paslaugų 
teikimo sutarties 

projektą

Organizuoti 
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ESAMA SITUACIJA

• 7657 šviestuvai;

• 6948 atramos, iš kurių 4207 (1450 – gelžbetoninės, 2757 – metalinės) yra

Savivaldybės, o 2741 - AB „ESO“ nuosavybė;

• 5513 projekto ribose esančios atramos (savivaldybei priklausančios atramos +

AB ESO atramos; nevertinant jau pakeistų ir kitų į Projekto ribas neįeinančių

atramų);

• 148 valdymo skydai;

• 281,3 km miesto apšvietimo tinklo ilgis tarp atramų, iš jų apie 50% sudaro oro

linijos;

• 247,5 km tinklo ilgis tarp visų projekto ribose esančių atramų;

• 172,6 km tinklo ilgis tarp savivaldybei priklausančių atramų;

• bazinis elektros energijos suvartojimas – 3587 MWh per metus;

• faktinis elektros energijos suvartojimas (2016 metais) – 2839 MWh; mažesnis

už bazinį, nes mieste vykdomas apšvietimo elektros energijos taupymas, nuo

spalio 1 d. iki balandžio 1 d. nakties metu nuo 23:00 h iki 6:00 h valandos

išjungiant kas trečią šviestuvą;
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PIRKIMO OBJEKTAS

Projektą numatoma įgyvendinti VPSP būdu, Projekto įgyvendinimo išlaidas

finansuoja skelbiamų derybų būdu atrinktas Privatus subjektas savo ir (ar)

skolintomis lėšomis, o Savivaldybė Privačiam subjektui moka nustatyto dydžio

atlygį.

Sutarties laikotarpis – 15 metų. Sutartį sudaro 2 pagrindiniai etapai;

• Investicijų atlikimo laikotarpis – 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos, per kuriuos Tiekėjas turi:

1.Atlikti apšvietimo sistemos inventorizaciją;

2.Suprojektuoti energijos taupymo priemones;

3.Įdiegti energijos taupymo priemones;

4.Užsakius Viešajam subjektui, atlikti papildomus apšvietimo tinklo remonto ar

rekonstrukcijos darbus.

• Garantinis laikotarpis, kuris prasideda po Atliktų darbų akto pasirašymo, o jo pabaiga 

sutampa su Sutarties pabaiga. 



Panevėžio miesto savivaldybė

PIRKIMO OBJEKTAS

Teritorija T1 – apšvietimo sistema 
valdoma nuotoliniu būdu, o 
apšvietimo intensyvumas valdomas 
kiekvienam šviestuvui individualiai

Teritorija T3 –apšvietimo sistema 
modernizuojama, vykdant Panevėžio 
miesto integruotą teritorijų vystymo 
programą arba rekonstruojant 
atskirų gatvių apšvietimą 

Teritorija T2 –apšvietimo sistema 
valdoma nuotoliniu būdu, o 
šviestuvai turi savaiminio temdymo 
modulius
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ENERGIJOS TAUPYMO PASLAUGOS

Energijos taupymo priemonių įdiegimas:

• 6405 vnt. šviestuvų (su gembėmis) keitimas;
• 500 vnt. atramų keitimas;
• 19,5 km oro linijų ar kabelinio tinklo keitimas;
• 148 vnt. valdymo spintų keitimas;
• Valdymo sistemos įdiegimas.

Apšvietimo sistemos eksploatavimas ir stebėsena:

• apšvietimo valdymas
• gedimų šalinimas,
• šviestuvų keitimas jiems sugedus,
• kitos apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto darbų paslaugos Sutarties 

galiojimo metu, užtikrinant gatvių apšviestumo atitiktį LST EN 13201
„Gatvių apšvietimas“ Teritorijoje T1 ir T2 bei teritorijos T3 eksploatavimą,

• Mėnesio paslaugų atlikimo ataskaitų teikimas
• Faktinio elektros energijos sunaudojimo lyginimas su Tiekėjo pasiūlyme 

deklaruotais taupymais.
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PIRKIMO PROCESAS

• Rengiama viešoji konsultacija su rinkos dalyviais pirkimo klausimais 
(konsultacija vyks 2018 m. kovo 22 d. Konstitucijos pr. 29, Vilniuje, kontaktinis 
adresas vbagdonavicius@kpmg.com)

• Teikiant paraiškas kandidatai pateikia kvalifikaciją įrodančius dokumentus; 

• Valdžios subjektui gavus paraišką, Komisija Sąlygų 5 priede nurodyta tvarka
patikrins Kandidatų kvalifikaciją. Patikrinus kvalifikaciją, iš Kandidatų, kurių
kvalifikacija atitinka minimalius reikalavimus, bus atlikta kvalifikacinė atranka.
Jos metu, vadovaujantis Sąlygų 5 priede nurodytais kriterijais ir tvarka, bus
atrinkti ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 5 labiausiai kvalifikuoti
Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Pasiūlymus ir dalyvauti derybose.

• Kandidatai pateikia Techninį ir Finansinį pasiūlymą;

• Komisija priima sprendimą dėl konkurso nugalėtojo.

mailto:vbagdonavicius@kpmg.com


Panevėžio miesto savivaldybė

TECHNINIO PASIŪLYMO STRUKTŪRA

Dalyviai pateikia ataskaitinio laikotarpio kiekvieniems metams

• Garantuojamą elektros energijos suvartojimą; 
• Koeficientą, įvertinantį šviesos srauto stabilizavimo funkciją (CLO), kai visą šviestuvo 

tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią 
bėgant laikui;

• Siūlomą elektros energijos sutaupymą ataskaitiniu laikotarpiu.

Pateikiamas Investicijų vykdymo planas su nurodytomis energijos  taupymo 
priemonėmis (šviestuvų tipas, galia, skaičius).

Pateikiami Subtiekėjai Sutarties vykdymui
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FINANSINIO PASIŪLYMO STRUKTŪRA

Dalyviai pateikia

• Siūlomą Investicijų į Energijos taupymo priemones kainą, kurią sudaro 156 vienodi
mėnesiniai mokėjimai, atliekami Garantiniu laikotarpiu;

• Siūloma Apšvietimo sistemos eksploatacijos paslaugos Kaina sudaro 180 vienodų
mėnesinių mokėjimų, atliekamų Sutarties galiojimo laikotarpiu

• Siūloma Apšvietimo sistemos Papildomų darbų Kaina visam Sutarties galiojimo
laikotarpiui

Papildomų darbų kainą sudaro

• Atramų
• Kabelių
• Šviestuvų
• Gembių
• Valdymo skydų kaina su įrengimo darbais, pirkimo dokumentuose pateikiant

maksimalius kiekius.
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SVARBIAUSIOS SUTARTIES NUOSTATOS (1/3)

Elektros energijos taupymo įsipareigojimo vykdymas

• Teikėjas privalės fiksuoti sistemos darbo parametrus (laiką, galias ir suvartojimą)
atitiktį Viešojo subjekto nustatytam darbo režimui. Teikėjo Garantinio laikotarpio metu
pasiektas Teritorijos 1 ir Teritorijos 2 elektros suvartojimas bus nustatomas pagal
teisės aktus atitinkančių atsiskaitomųjų elektros energijos apskaitos prietaisų
rodmenis. Po atliktų darbų akto pasirašymo, kartą per ataskaitinį laikotarpį (12 mėn)
bus atliekamas pasiūlyme nurodyto suvartojimo palyginimas su faktiniu. Jei faktinis,
visam praėjusiam ataskaitiniam laikotarpiui buvo didesnis nei pasiūlyme, Tiekėjui iš
einamojo mėnesinio atsiskaitymo yra atliekama išskaita lygi viršijimą (kWh)
padauginus iš atsiskaitymo dieną galiojusio tarifo, pagal kurį Viešasis subjektas
atsiskaito su elektros energijos tiekėju.

Turto klausimai

• Po Sutarties įsigaliojimo esamas apšvietimo sistemos turtas patikėjimo teise
perduodamas Privačiam subjektui. Nuosavybės teisė į Energijos taupymo priemones,
Apšvietimo sistemoje įdiegtas Investicijų atlikimo terminu, Valdžios subjektui
perduodama Investicijų atlikimo termino pabaigoje.
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SVARBIAUSIOS SUTARTIES NUOSTATOS (2/3)

Atsiskaitymo už paslaugas tvarka:

• Už suteiktų paslaugų (Investicijų į Energijos taupymo priemones) dalį, po Atliktų
darbų akto pasirašymo, Tiekėjas kas mėnesį pateiks visu Sutarties laikotarpiu fiksuotą
(vienodo dydžio) sąskaitą.

• Už suteiktų Apšvietimo sistemos eksploatavimo paslaugų dalį, po Atliktų darbų akto
pasirašymo, Tiekėjas kas mėnesį pateiks visu Sutarties laikotarpiu fiksuotą (vienodo
dydžio) sąskaitą.

• Už atkūrimo darbus Finansinio pasiūlymo dalyje nurodytais įkainiais sąskaitos faktine
darbų verte pateikiamos po perdavimo akto pasirašymo.

• Atsiskaitymui suteikiamas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, vėluojant, mokami
įstatymų tvarka nustatyti delspinigiai.

• Einamojo laikotarpio sąskaitos mokėtinos yra mažinamos baudų ir iškaitų dydžiu, dėl
kurių yra susitarta.
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SVARBIAUSIOS SUTARTIES NUOSTATOS (3/3)

Baudų ir išskaitos mechanizmas apima:

• Investicinio plano įgyvendinimo vėlavimą;
• Paslaugos kokybės kriterijų neatitikimą;
• Planuoto elektros energijos sutaupymo nepasiekimą;
• Sutartyje numatytų stebėsenos atskaitų vėlavimą;
• Sistemingą kitų Sutarties nuostatų pažeidimą.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 
Projekto įgyvendinimo grupė

• Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Tomas Jukna
tel. +370 45 501 337
tomas.jukna@panevezys.lt

• Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus 
investicijų poskyrio vedėja
Lina Bareikienė
tel. +370 45 504 459
lina.bareikiene@panevezys.lt

• Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Arvydas Šatas
tel. +370 45 501 313
arvydas.satas@panevezys.lt
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