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I.INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ
1.Trumpas Projekto aprašymas ir srities, kurioje vykdomas Projektas, pristatymas.
Projektą „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimas iš Vilniaus miesto centrinės dalies
1- asis etapas“ (toliau – Projektas) įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas, Valdžios subjektas), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 571. Projektu siekiama užtikrinti
tinkamas laikymo sąlygas asmenims, nuteistiems laisvės atėmimo bausmę atlikti kalėjime,
efektyviai eksploatuoti įkalinimo infrastruktūrą ir sumažinti tardymo izoliatorių perpildymą.
Vykdant Projektą siekiama rekonstruoti Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje
lokalinėje teritorijoje stovimus nenaudojamus pastatus (toliau – Pastatai) į kalėjimą ir perduoti jų
ūkio priežiūros paslaugų teikimą Privačiam subjektui.
Projektas yra vienas iš šešių pavyzdinių viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP)
projektų, kuris priskiriamas visuomenės apsaugos sričiai.
2.Projekto įgyvendinimo kontekstas, poreikis Projektui ir jo svarba.
Šiuo metu Lietuvoje nėra atskiro kalėjimo. Asmenys, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti
kalėjime, laikomi Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime Vilniaus miesto centrinėje dalyje.
Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje lokalinėje teritorijoje yra nenaudojamų,
nebaigtų statyti pastatų, kuriuos rekonstravus galima įrengti kalėjimą.
Projekto įgyvendinimas atitinka pagrindinius visuomenės apsaugos srities strateginius planavimo
dokumentus,– 2009 rugsėjo 30 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 1248 patvirtintą „Laisvės atėmimo
vietų modernizavimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metams planą“.
Poreikį projektu kuriamai infrastruktūrai sudaro:
Esami nuteistieji, šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekantys Lukiškių kalėjime, kurie bus
perkelti į Pravieniškėse įrengtą kalėjimą;
Būsimi nuteistieji, kurie laisvės atėmimo bausmę turės atlikti Pravieniškių kalėjime.
Projektu sprendžiamos šios problemos:
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimas iš centrinės Vilniaus miesto dalies;
Užtikrinamas efektyvus sąnaudų prasme pastatų eksploatavimas ir paslaugų teikimas;
Sukuriamos tinkamos laikymo sąlygas asmenims, nuteistiems laisvės atėmimo bausmėmis
atlikti kalėjime ir sumažinamas tardymo izoliatorių perpildymas;
Sukuriamos suėmimo vykdymo ir laisvės atėmimo bausmės atlikimo sąlygos, atitinkančios
nacionalinių teisės aktų bei tarptautinių rekomendacijų reikalavimus.
3.Projekto įgyvendinimo tikslai
Perkelti esamą kalėjimą iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo Vilniaus miesto centrinėje
dalyje į Pravieniškes, užtikrinant naujojo kalėjimo eksploatavimą optimaliomis sąnaudomis,
pasirašant su privačiu subjektu, laimėjusiu viešąjį pirkimą, partnerystės sutartį.
4.Pagrindinės Projekto įgyvendinimo sąlygos
4.1.Projekto objektas
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Projekto apimtis – Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje lokalinėje teritorijoje
esančių nenaudojamų pastatų rekonstravimo ir priežiūros darbai bei viešųjų paslaugų teikimas.
Projekto įgyvendinimui Valdžios subjektas siekia atrinkti Privatų subjektą, kuris užtikrins šiuos
Projekto rezultatus:
Parengta Pastatų rekonstrukcijos projekto korektūra.
Rekonstruoti ir įrengti kalėjimui skirti pastatai, sutvarkyta aplinka, teritorijos aptvėrimas.
Partnerystės sutarties laikotarpiui užtikrinta efektyvi rekonstruotos infrastruktūros ūkio
priežiūra.
Sukurtos tinkamos nuteistųjų laisvės atėmimo bausme asmenų laikymo sąlygos.

4.2.Privačiam subjektui perduodamas turtas
Žemės sklypas. Projektas planuojamas įgyvendinti 19,9405 ha dydžio, žemės sklypo dalyje
(unikalus Nr. 4945-0001-0022), kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, o panaudos teisėmis
žemės sklypą valdo biudžetinė įstaiga Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau –
Pravieniškių PN-AK). Pravieniškių PN-AK atsisakys panaudos teisių į žemės sklypo dalį, būtiną
rekonstruojamų Pastatų eksploatacijai, ir tuomet žemės sklypo dalis, numatyta Pastatų
rekonstrukcijai Privačiam subjektui bus išnuomota be aukciono.
Turtas. Privačiam subjektui perduodamas valdyti ir naudoti panaudos teise turtas, registruotas
Nekilnojamojo turto registre, yra:
1. Administracinis pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-6967, bendras plotas 531,84 kv.m., baigtumo
procentas 2007 m. lapkričio 15 d. duomenimis 76%;
2. Maitinimo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-6992, bendras plotas 369,6 kv.m., baigtumo
procentas 2007 m. lapkričio 15 d. duomenimis 54%;
3. Gydymo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7110, bendras plotas 1 019,65 kv.m., baigtumo
procentas 2007 m. lapkričio 15 d. duomenimis 60%;
4. Gyvenamas kamerų tipo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7075, bendras plotas: 2 961,5 kv.m.,
baigtumo procentas 2007 m. lapkričio 15 d. duomenimis 76%.
Šiuo metu šį turtą patikėjimo teisėmis valdo biudžetinė įstaiga Pravieniškių pataisos namai-atviroji
kolonija. Šį turtą nuosavybės teisėmis valdo valstybė.
4.3.Nuosavybės teisės dėl perduoto ar naujai sukurto turto klausimai
Įgyvendinant Projektą nebus sukuriamas naujas objektas, o bus rekonstruojami jau esami pastatai,
todėl vadovaujantis Investicijų įstatymo 15-2 str. 4 d. nuosavybės teisė į perduotą valdyti ir naudoti
valstybės turtą privačiam subjektui negali būti perduodama. Pastatus perdavus Privačiam subjektui
panaudos teisėmis, jų nuosavybės teisių subjektas nepasikeis – juo išliks Lietuvos Respublika.
4.4.Privačiam subjektui perduodamos ūkio priežiūros paslaugos
Privatus subjektas turės teikti Objekto techninės priežiūros paslaugas, atlikti reikiamus pastato
remontus bei teikti šias ūkio priežiūros ir kitas paslaugas:
Pastatų projektinės dokumentacijos koregavimo darbus;
Pastatų statybos darbus;
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Pastatų kapitalinio ir einamojo remonto darbus;
Pastatų ir teritorijos priežiūrą ir eksploataciją;
Komunalinių paslaugų teikimą ir inžinerinių sistemų priežiūrą;
Pastatų, teritorijos valymą ir atliekų tvarkymą;
Maitinimo paslaugas;
Skalbimo paslaugas;
Socialinės reabilitacijos paslaugas;
Aprūpinimo spaudiniais ir knygomis paslaugas;
Apsipirkimo paslaugas;
Užimtumo paslaugas;
Buitines paslaugas (kirpimas, prausimas, dezinfekavimas, batų, patalynės, rūbų taisymas ir
t.t.).
4.5.Preliminaraus rizikos tarp Valdžios subjekto ir privataus subjekto pasiskirstymo santrauka
Kiekvienai Partnerystės sutarties šaliai priskirta rizikos rūšis nurodyta kartu su Partnerystės
sutartimi pridedamoje rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricoje (Partnerystės sutarties priedas Nr.
4). Bendras principas, kuriuo remiantis paskirstytos rizikos: rizika priskirta tai partnerystės projekto
šaliai, kuri mažiausiomis sąnaudomis sugeba atitinkamą riziką valdyti. Didžioji pagal Projekto
įgyvendinimo rizikos perduodama Privačiam subjektui. Privatus subjektas prisiima statybos ir
tinkamumo rizikas, o Valdžios subjektas prisiima paklausos riziką. Galutinis visų Projekto
įgyvendinimo rizikų pasidalijimas tarp šalių yra dialogo objektas.
4.6.Projekto įgyvendinimo finansavimas
Privatus subjektas finansuos Objekto sukūrimą ir jo eksploataciją Partnerystės sutarties laikotarpiu.
Už projekto įgyvendinimą Privačiam subjektui įstatymų nustatyta tvarka atlyginimą numatoma
finansuoti iš Valdžios subjekto lėšų.
4.7.Projekto įgyvendinimo terminai
Partnerystės sutarties laikotarpis – 25 (dvidešimt penkeri) metai. Objekto rekonstrukcijos ir
įrengimo laikotarpis – 3 (treji) metai, eksploatacijos vykdymo laikotarpis – 22 (dvidešimt dveji)
metai.
4.8.Draudimas
Įgyvendinant Projektą Privatus subjektas turės įsigyti šiuos draudimus:
Statybos darbų draudimas;
Profesinės rizikos draudimas;
Draudimas nuo žalos gamtai atsiradimo.
Remiantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15-2 str. 6 d., Privatus subjektas visam
Partnerystės sutarties galiojimo laikotarpiui privalo apdrausti sukurtą naują ilgalaikį turtą
maksimalaus dydžio turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.
Išsamus sąrašas draudimo sutarčių, kurių pasirašymo reikalauja Partnerystės sutartis, pateikiamas
Partnerystės sutarties priede Nr. 6.
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4.9.Minimalūs reikalavimai Projekto įgyvendinimo priežiūrai ir stebėjimui
Techniniai inžineriniai sprendimai ir reikalavimai nuolatinei bei infrastruktūros priežiūrai
pateikiami Sąlygų 20 priede „Paslaugų specifikacijos“.
4.10.Subjektų atsakomybės principai
Subjektų atsakomybės principai išsamiai aprašyti Partnerystės sutarties XVII skyriuje.
4.11.Subjektų ir trečiųjų asmenų reikalavimų užtikrinimas
Privatus subjektas įgyvendindamas Projektą turi teisę pasinaudoti žemiau išvardytomis
priemonėmis norėdamas užtikrinti subjektų ir trečiųjų asmenų reikalavimus:
Teisių į Atlyginimą įkeitimas.
Specialios paskirties bendrovės akcijų įkeitimas.
Šių priemonių panaudojimo sąlygos ir tvarka aprašyti Partnerystės sutarties 31 punkte. Esant
pagrįstam poreikiui tokių priemonių sąrašas gali būti papildytas.
4.12.Projekto turto grąžinimas pasibaigus Partnerystės sutarčiai
Pasibaigus Partnerystės sutarties galiojimui, per Partnerystės laikotarpį sukurtas naujas turtas,
privalės būti grąžintas Valdžios subjektui. Grąžinamo turto būklės kiekybiniai ir kokybiniai
reikalavimai nustatyti Partnerystės sutartyje.
4.13.Privačiam subjektui mokamo atlyginimo dydis ir mokėjimų tvarka
Numatomas Valdžios subjekto Privačiam subjektui mokamo atlyginimo dydis ir mokėjimų tvarka:
Valdžios subjekto Atlyginimas mokamas nuo Objekto sukūrimo datos.
periodiškumas nustatomas Partnerystės sutartyje.

Atlyginimo

kitimas

ir

Atlyginimo apskaičiavimas pateikiamas kartu su Partnerystės sutartimi pridedamu priedu
„Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“ (Partnerystės sutarties priedas Nr. 3).
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II.
II.B E N D R O S I O S N U O S T A T O S
1.VALDŽIOS SUBJEKTAS
5.Projektą įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų
departamentas, Valdžios subjektas). Valdžios subjektas yra biudžetinė Teisingumo ministerijai
pavaldi įstaiga, organizuojanti kardomojo kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų
kriminalinių bausmių vykdymą. Kalėjimų departamento uždaviniai ir funkcijos patvirtinti 2000 m.
rugsėjo 1 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 184 „Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai“. Valdžios subjektas įgyvendina Projektą
remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 571 „Dėl
partnerystės projekto įgyvendinimo“ jam suteiktomis teisėmis.
6.Valdžios subjekto kontaktinis asmuo informacijai apie Konkurencinio dialogo sąlygas ir procedūras –
direktoriaus pavaduotojas, Kęstutis Širvaitis, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius / el. paštas:
k.sirvaitis@kaldep.lt; tel. nr. +370 5 271 9000; faks. nr.: +370 5 275 2778.
2.VALDŽIOS SUBJEKTO POREIKIAI IR TIKSLAI
7.Valdžios subjektas siekia atrinkti privatų subjektą, su kuriuo įgyvendins Valdžios ir privataus subjektų
partnerystės projektą. Tuo tikslu su atrinktu Dalyviu ir jo įkurtu Privačiu subjektu bus sudaryta
Partnerystės sutartis.
8.Valdžios subjektas siekia, kad Projektas:
8.1.būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera
verslo praktika;
8.2.užtikrintų jo tikslo – perkelti esamą kalėjimą iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo
Vilniaus miesto centrinėje dalyje į Pravieniškes, užtikrinant naujojo kalėjimo eksploatavimą
optimaliomis sąnaudomis, pasirašant su privačiu subjektu, laimėjusiu viešąjį pirkimą,
partnerystės sutartį – pasiekimą;
8.3.užtikrintų laukiamą rezultatą – būtų įgyvendintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 patvirtintos Laisvės atėmimo vietų modernizavimo
strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane numatytų įkalinimo įstaigų
iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies I-asis etapas;
8.4.užtikrintų optimalias Objekto eksploatavimo sąnaudas;
8.5.užtikrintų Objekto vidaus saugumą, tinkamumą naudoti.
9.Valdžios subjekto poreikių ir tikslų, kuriems patenkinti įgyvendinamas Projektas, detalus aprašymas
pateikiamas Sąlygų 2 priede. Kandidatui, pakviestam dalyvauti Konkurenciniame dialoge, bei
pasirašiusiam Konfidencialumo pasižadėjimą, Valdžios subjektas sudarys galimybę susipažinti su
Projektu susijusiais dokumentais.
10.Detalūs Projekto įgyvendinimo reikalavimai bus nustatomi Partnerystės sutartyje, kuri bus sudaroma
su Privačiu subjektu atsižvelgiant į jo pasiūlytą Projekto įgyvendinimo būdą.
11.Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Pasiūlymus dėl atskiros
Projekto dalies Valdžios subjektas atmes. Alternatyvius pasiūlymus pateikti draudžiama.
3.ESMINIAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI
12.Valdžios subjektas neves dialogo tik dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų:
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12.1.nuosavybės teisės dėl Partnerystės sutarties vykdymui perduoto ar vykdymo metu naujai
sukurto turto klausimų pasibaigus Partnerystės sutarčiai;
12.2.ilgesnės Objekto sukūrimo trukmės nei nurodyta Sąlygose;
12.3.ilgesnės Partnerystės sutarties trukmės nei 25 metai.
4.INFORMACIJA APIE PRIVATAUS SUBJEKTO ATRANKĄ
13.Privatus subjektas atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Šį būdą reglamentuoja Viešųjų pirkimų
įstatymo II skyriaus ketvirtas skirsnis. Konkurencinis dialogas buvo pasirinktas atsižvelgiant į tai,
kad negalima objektyviai nustatyti pirkimo objekto techninių reikalavimų ir negalima objektyviai
apibrėžti pirkimo objekto finansinės sandaros.
14.Apie šį Konkurencinį dialogą iš anksto skelbiama nebuvo.
15.Skelbimas apie Konkurencinį dialogą paskelbtas 2012 m. birželio
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
16.Sąlygas
taip
pat
galima
rasti
http://www.kalejimudepartamentas.lt.

Valdžios

d. ESOL, Nr. [numeris], CVP IS,

subjekto

tinklalapyje

adresu

17.Konkurencinį dialogą vykdo Komisija. Ją sudaro 11 narių, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir
nešališkumo deklaracijas. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojamai. Konsultuoti Komisiją
klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Valdžios subjektas turi teisę pakviesti
teisinės, techninės ir finansų srities ekspertus. Ekspertai dalyvauja pasirašę konfidencialumo
pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas.
18.Konkurenciniame dialoge vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Viešųjų
pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos
Sąjungos teisės aktų reikalavimais.
19.Visiems Kandidatams taikomi tokie patys reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai
įmanoma atsižvelgiant į Kandidatų pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama tokia pati
informacija.
20.Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Valdžios subjekto ir suinteresuotų
ūkio subjektų susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
5.SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR TIKSLINIMAS
21.Jeigu dėl šio Konkurencinio dialogo ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų
paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede nustatyta tvarka gali pateikti
Prašymus Valdžios subjektui. Atsakymai į Prašymus bus pateikti šiame priede nurodyta tvarka ir
bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.
22.Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems Kandidatams, Valdžios subjektas pateiks visiems
Kandidatams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis, kas
Prašymą pateikė.
23.Valdžios subjektas Sąlygų 3 priede nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus
visiems Kandidatams ir savo iniciatyva.
24.Be to, Sąlygų paaiškinimui Valdžios subjektas numato rengti susitikimus su kiekvienu Kandidatu.
Apie jų laiką ir datą kiekvienas Kandidatas bus informuotas atskirai. Kiekvieno susitikimo
protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu Kandidato užduoti klausimai ir atsakymai į

6
PRIVATAUS SUBJEKTO ATRANKOS KONKURENCINIO DIALOGO BŪDU DOKUMENTAI

Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas
juos, bus pateikiamas visiems Konkurencinio dialogo procedūrose dalyvaujantiems Kandidatams,
tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio Kandidato tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios
informacijos apsaugą. Kandidatai klausimus susitikimui gali pateikti ir iš anksto, CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai.
Bendras pastatų apžiūrėjimas numatomas 2012 m. birželio 19 dieną 10 val. adresu Kaišiadorių raj.
savivaldybė, Pravieniškės II, Lietuva (kreiptis į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
direktorių, tel.: +370 34656222, pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt).
6.PAŽEISTŲ TEISIŲ GYNIMO TVARKA
25.Ūkio subjektas, manantis, kad Valdžios subjektas nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir
tuo pažeidžia šio ūkio subjekto teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 16 priede nurodytas
teisinės gynybos priemones.
III.KONKURENCINIO DIALOGO VYKDYMAS
1.KONKURENCINIO DIALOGO EIGA IR ORIENTACINIS TVARKARAŠTIS
26.Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurencinio dialogo procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje
nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų ir Pasiūlymų skaičiaus, dialogo
eigos, gautų Kandidatų ar Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų
priedus ir pan. Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kiek Valdžios subjektui būtina reikalingoms
procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti Kandidatai tinkamai įvertintų
Valdžios subjekto pateiktą informaciją.
27.Apie Pasiūlymo pateikimo termino pratęsimą bus pranešta visiems suinteresuotiems Kandidatams bei
paskelbta ESOL ir CVP IS priemonėmis. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie
pirkimą konkurencinio dialogo būdu pateikta informacija.
28.Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Valdžios subjektas praneš suinteresuotiems Kandidatams
atskirai.
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Konkurencinio dialogo pagrindiniai etapai

Laikotarpis arba data

Paskelbimas apie Konkurencinį dialogą

2012-06-06

Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl kvalifikacinės
atrankos

2012-07-01 (8 dienos iki pasiūlymų pateikimo (ne mažiau nei
6 dienos iki paraiškos pateikimo))

Galutinis terminas Valdžios subjektui pateikti paaiškinimus
dėl kvalifikacinės atrankos

2012-07-03 (6 dienos iki paraiškos pateikimo)

Galutinis terminas pateikti parašką

2012-07-10

Kandidato kvalifikacijos patikrinimas ir kvalifikacinės
atrankos atlikimas

10 (dešimt) darbo dienų po paraiškų gavimo galutinio
termino

Pranešimas apie kvalifikacinės atrankos rezultatus, kvietimas
dalyvauti dialoge ir pateikti sprendinius, bei prieigos prie
Duomenų saugyklos suteikimas

Kai bus patikrinta Kandidatų kvalifikacija ir atlikta
kvalifikacinė atranka, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės
atrankos atlikimo dienos.

Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl šio Konkurencinio
dialogo

8 (aštuonios) kalendorinės dienos iki Sprendinių dialogui
pateikimo

Galutinis terminas Valdžios subjektui pateikti paaiškinimus
dėl šio Konkurencinio dialogo

6 (šešios) kalendorinės dienos iki galutinio Sprendinių
pateikimo termino

Galutinis terminas pateikti Sprendinius dialogui

Terminas bus nurodytas kvietime dialogui. Numatoma, kad
jis bus 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimų išsiuntimo dienos

Dialogo vykdymas

Pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos kvietime dialogui.
Bus siekiama, kad konkurencinis dialogas truktų ne ilgiau
kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų

Kvietimas pateikti Pasiūlymą

Iš karto užbaigus konkurencinį dialogą

Pasiūlymų pateikimo terminas

Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Pasiūlymą.
Numatoma, kad terminas bus 7 (septynios) kalendorinės
dienos nuo kvietimo pateikti Pasiūlymą datos

Pasiūlymų vertinimas:
1. Techninių pasiūlymų vertinimas;
2. Finansinių pasiūlymų vertinimas

Numatoma, kad abu vertinimai truks ne daugiau kaip 20
(dvidešimt) darbo dienų po Pasiūlymo pateikimo termino

Pranešimas apie Pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą
pasiūlymų eilę, sprendimų dėl Partnerystės sutarties
sudarymo, bei atidėjimo termino, kvietimas sudaryti
Partnerystės sutartį

Iš karto po to, kai bus atliktas Pasiūlymų vertinimas, bet ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vertinimo
atlikimo dienos; numatoma taikyti 15 (penkiolikos) dienų
atidėjimo terminą, nebent Partnerystės sutartį sudaryti būtų
pakviestas vienintelis suinteresuotas dalyvis

Partnerystės sutarties sudarymas

Procesas bus patikslintas kvietime sudaryti Partnerystės
sutartį, tačiau numatoma, kad Partnerystės sutartis turės būti
sudaryta ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) dienų nuo kvietimo
sudaryti Partnerystės sutartį išsiuntimo dienos

Paskelbimas apie Partnerystės sutarties sudarymą

Per 5 (penkias) dienas nuo Partnerystės sutarties pasirašymo
dienos
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2.PARAIŠKOS PATEIKIMAS
SUBJEKTAI, GALINTYS PATEIKTI PARAIŠKĄ
29.Pateikti paraišką dalyvauti Konkurenciniame dialoge gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio
subjektų grupė, galintys būti Kandidatais ir atitinkantys minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
nustatytus Sąlygų 4 priede.
30.Jeigu dalyvauti Konkurenciniame dialoge kandidatuoja ūkio subjektų grupė:
30.1.pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį
asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus
Konkurencinio dialogo procedūrų metu reikalingus veiksmus;
30.2.kartu su paraiška reikia pateikti pasirašytą jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai
nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant
Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių
atsakomybė už prievolių Valdžios subjektui arba pagal Partnerystės sutartį netinkamą
vykdymą. Nepateikus šios sutarties, paraiška bus atmesta;
30.3.ūkio subjektų grupę sudarantys subjektai negalės pateikti paraiškos ar dalyvauti
Konkurencinio dialogo procedūrose savarankiškai ar su kitais asmenimis, ar būti kito
Kandidato subtiekėjais, kurių pajėgumais tas Kandidatas grindžia savo atitikimą
kvalifikacijos reikalavimams. Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, Valdžios subjektas visas
tokias paraiškas ir (ar) pasiūlymus atmes.
PARAIŠKOS TURINYS
31.Ūkio subjektai, atitinkantys kvalifikacijos reikalavimus, paraišką Valdžios subjektui turi pateikti
pagal Sąlygų 6 priede pateikiamą formą, prie jos pridėdami visus jų kvalifikaciją pagrindžiančius
įrodymus.
32.Kvalifikacijos reikalavimai Kandidatams nurodyti Sąlygų 4 priede. Atitikimą kvalifikacijos
reikalavimams galima grįsti ir atitinkamais Partnerystės sutarties vykdymui pasitelkiamų ūkio
subjektų (subtiekėjų) arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau visi šie subjektai privalo atitikti
Sąlygų 4 priede jiems keliamus reikalavimus.
PARAIŠKOS PATEIKIMO TERMINAS
33.Paraiška kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta iki 2012 m. liepos 10 d. 10:00 (Lietuvos
laiku) valandos. Po nustatyto termino paraiškų pateikti nebebus galima. Dokumentų, teikiamų su
paraiška, kontrolinis sąrašas ir reikalavimai paraiškos pateikimui pateikiami šių Sąlygų 7 priede.
3.KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS IR KVALIFIKACINĖ ATRANKA
34.Gavęs paraiškas, Valdžios subjektas 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 (trys), bet ne daugiau kaip 5 (penki) labiausiai
kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Sprendinius ir dalyvauti dialoge.
35.Kandidatai privalo pateikti visus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir užtikrinti pateikiamos
informacijos teisingumą. Jeigu kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai nebus pateikti, tokio
Kandidato paraišką Valdžios subjektas atmes.
36.Jeigu kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys bus pateikti, tačiau jie bus netikslūs ar neišsamūs,
vadovaudamasis viešųjų pirkimų principais, Valdžios subjektas paprašys tokio Kandidato šiuos
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duomenis papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Valdžios subjektas Kandidatui suteiks protingą
terminą. Jei dėl pagrįstų priežasčių Kandidatui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą bus galima
pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą terminą nurodyti netikslūs ar neišsamūs duomenys apie
kvalifikaciją nebus pateikti, tokio Kandidato pateiktą paraišką Valdžios subjektas atmes.
37.Apie kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus Valdžios subjektas informuos
Kandidatus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Kandidatams, atitinkantiems minimalius
kvalifikacijos reikalavimus ir praėjusiems kvalifikacinę atranką, kartu su pranešimu apie
kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus Valdžios subjektas pateiks kvietimą
pateikti siūlomus Sprendinius ir dalyvauti dialoge.
4.SPRENDINIŲ PATEIKIMAS
SPRENDINIŲ TURINYS
38.Kandidatai, pakviesti dalyvauti dialoge, turės pateikti savo Sprendinius Valdžios subjekto poreikiams
patenkinti. Sprendiniai pateikiami pagal Sąlygų 10 priede nurodytą formą, vadovaujantis tokia
pačia tvarka ir reikalavimais, kaip ir Pasiūlymai (pateikiami Sąlygų 12 priede).
39.Siūlomame sprendinyje Kandidatas turi nurodyti:
39.1.kokiu būdu ir kokiomis techninėmis priemonėmis jis siūlo įgyvendinti Projektą;
39.2.siūlymus dėl Projektu siekiamų rezultatų optimizavimo;
39.3.pasiūlymus dėl rizikos, kylančios įgyvendinant Projektą Kandidato siūlomu būdu,
pasidalinimo tarp Valdžios ir Privataus subjektų;
39.4.preliminarų Finansinį veiklos modelį;
39.5.koks Valdžios subjekto kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, nenurodytas Sąlygų 2 priede
pateiktame Aprašomajame dokumente, turėtų būti perduodamas valdyti Projektą
įgyvendinančiam Privačiam subjektui;
39.6.kokią dalį Projekto įgyvendins privatus subjektas, o kokią – jo pasitelkti subtiekėjai, nurodant
subtiekėjus ir Projekto dalį, kuriai įgyvendinti jie bus pasitelkti;
39.7.siūlymus dėl Partnerystės sutarties įgyvendinimo priežiūros būdų;
39.8.siūlomus Partnerystės sutarties projekto pakeitimus ir papildymus;
39.9.kitus, Kandidato nuomone, efektyviam Projekto įgyvendinimui svarbius klausimus.
40.Nurodytus subtiekėjus Projekto vykdymo eigoje bus galima keisti tik (i) jeigu juos keičiantys
subtiekėjai atitiks Sąlygų 4 priede nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ii) gavus išankstinį
rašytinį Valdžios subjekto sutikimą, laikantis Partnerystės sutartyje nustatytos tvarkos. Valdžios
subjekto sutikimas turės būti duodamas per protingą terminą.
41.Nepaisant to, ar bus pasitelkiami subtiekėjai ar ne, už Partnerystės sutarties tinkamą įvykdymą
Valdžios subjektui atsakingas bus Privatus subjektas.
42.Vienas Kandidatas gali pateikti tik vieną Sprendinį. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas
Sprendinys, Valdžios subjektas atmes visus Kandidato sprendinius.
43.Pateikiant Sprendinį Kandidatas gali pagrįstai nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra
konfidenciali. Tačiau konfidencialia informacija negali būti laikomos Sprendinio charakteristikos, į
kurias turi būti atsižvelgiama vertinant Pasiūlymus.
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44.Valdžios subjektas pasilieka teisę atskleisti Sprendinyje nurodytą konfidencialią informaciją
Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems
asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės
institucijoms. Tokiais atvejais Kandidatas negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už
konfidencialios informacijos atskleidimą.
45.Kandidato pateiktas Sprendinys bus pagrindas dialogui, siekiant išsiaiškinti ir nustatyti priemones,
geriausiai atitinkančias Valdžios subjekto poreikius ir aptarti visas Partnerystės sutarties sąlygas.
SPRENDINIO PATEIKIMO TERMINAS
46.Sprendinius Kandidatai turi pateikti iki Valdžios subjekto kvietime pateikti Sprendinį nurodyto
termino, kuris bus ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimų apie paraiškų įvertinimą
dienos. Iki nurodyto termino Kandidatai turi teisę keisti ir (ar) atsiimti savo Sprendinius.
5.DIALOGAS
47.Gavęs Kandidatų siūlomus Sprendinius, Valdžios subjektas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo
dienų patikrins, ar jie atitinka Sąlygų reikalavimus ir apie tai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
informuos Kandidatus. Kandidatai, kurių Sprendiniai atitiks reikalavimus, bus kviečiami dialogui.
Kandidatai, kurių Sprendiniai bus atmesti kaip neatitinkantys šių Sąlygų reikalavimų, dialogui
kviečiami nebus, tačiau jiems bus pranešamos Sprendinio atmetimo priežastys.
48.Pateikto Sprendinio pagrindu su Kandidatu bus vedamas dialogas. Dialogą sudarys pakopos, kuriose
atskirai su kiekvienu Kandidatu bus aptariamas pasiūlytas Sprendinys, siekiant jį detalizuoti,
optimizuoti ir užtikrinti kuo geresnį Valdžios subjekto poreikių įgyvendinimą, bei pasiekti, kad
Kandidatas Sprendinio ir dialogo rezultatų pagrindu galėtų pateikti išsamų ir parengtą įgyvendinti
Pasiūlymą. Taip pat dialogo metu bus aptariamos visos Partnerystės sutarties sąlygos, išskyrus
esminius Projekto įgyvendinimo reikalavimus.
49.Kvietime dialogui nurodytu laiku Kandidatas turės atvykti į pirmąją dialogo pakopą adresu:
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius. Apie kitų dialogo pakopų laiką Kandidatai bus informuojami
atskirai. Valdžios subjektas prašys patvirtinti Kandidato ar šis dalyvaus dialogo pakopose.
Patvirtinime dėl dalyvavimo dialoge Kandidatas galės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus
vykdant dialogą. Dialogo metu Valdžios subjektas laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti
dialogą ir Kandidato vardu prisiimti įsipareigojimus.
50.Jei Kandidatas nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negali atvykti į kurią nors dialogo pakopą, jis
apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Valdžios subjektą, kad būtų galima suderinti kitą
pakopos datą. Kitu atveju Valdžios subjektas laikys, kad Kandidatas neatvyko be pateisinamos
priežasties ir taip atsisakė dalyvauti konkurenciniame dialoge.
51.Numatoma, kad dialogą sudarys tokios, visiems Kandidatams vienodos, pakopos:
51.1.Pirma pakopa: techniniai ir bendri sprendinių aspektai. Šios pakopos metu dialogas bus
vedamas dėl šių klausimų:
51.2.Inžineriniai ir techniniai Objekto sprendimai;
51.3.Privačiam subjektui perduodamos funkcijos;
51.4.Rizikų pasidalijimas;
51.5.Projekto rezultatai (Specifikacijos);
51.6.Projekto įgyvendinimui reikalingas ir Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas:
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(a)Reikalingas turtas;
(b)Turto perdavimas, naudojimas;
(c)Turto grąžinimo sąlygos.
51.7.Antra pakopa: finansiniai sprendinių aspektai. Šios pakopos metu dialogas bus vedamas dėl
šių klausimų:
51.8.Finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos;
51.9.Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka;
51.10. Mokestiniai klausimai;
51.11.Trečia pakopa: teisiniai sprendinių aspektai. Šios pakopos metu dialogas bus vedamas dėl šių
klausimų:
51.12.Partnerystės sutarties įgyvendinimo priežiūros būdai;
51.13.Sutarties nuostatos;
51.14.Lyginamosios analizės procedūros ir Rinkos tyrimo organizavimas.
52.Kandidatas turi teisę pasiūlyti papildomas dialogo pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos
būtina aptarti. Jeigu Valdžios subjekto nuomone toks pasiūlymas bus pagrįstas, dialogas bus
papildomas pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju kiti Kandidatai turės teisę nurodyti, kad
jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualus ir joje nedalyvauti.
53.Kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tokia tvarka:
53.1.atskirai su kiekvienu Kandidatu bus vedamas dialogas dėl toje pakopoje aptariamų, su
Kandidato pateiktu Sprendiniu susijusių, klausimų;
53.2.dialogo metu Kandidato pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti
atskleista kitiems Kandidatams;
53.3.Valdžios subjekto Kandidatui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems
Kandidatams, pateikiama visiems suinteresuotiems Kandidatams, tačiau užtikrinant, kad
nebus atskleista susijusio Kandidato tapatybė ir jo konfidenciali informacija;
53.4.Kiekviena dialogo pakopa bus vykdoma tol, kol Valdžios subjekto nuomone, pakopoje
aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Kandidatui jų pagrindu pagrįstai ir
išsamiai suformuoti atitinkamą Pasiūlymo dalį.
54.Kiekvienos dialogo pakopos rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Kandidato
įgaliotam atstovui ir Komisijos pirmininkui. Prieš pasirašant protokolą, Kandidatas galės pateikti
dėl jo pastabas. Tolimesnių dialogo procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtintus dialogo
rezultatus Kandidatas galės keisti tik juos pagerinant, arba gavęs Valdžios subjekto pritarimą.
55.Dialogą su visais Kandidatais Valdžios subjektas sieks įvykdyti ne daugiau kaip per 90
(devyniasdešimt) dienų, tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo dialogo eigos
gali kisti.
56.Esant poreikiui, tam, kad būtų įmanoma palygint Kandidatų siūlomų sprendinių ekonominį
naudingumą Valdžios subjektui, pabaigus vykdyti dialogą Kandidatams gali būti pateiktas
Partnerystės sutarties projektas, patikslintas atsižvelgiant į Kandidatų siūlymus dėl Partnerystės
sutarties projekto ir jų tinkamumą visiems siūlomiems sprendiniams, taip pat patikslinti
reikalavimai Projekto įgyvendinimui. Kandidatai, teikdami Pasiūlymus, juos privalės teikti pagal
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patikslintus reikalavimus Projekto įgyvendinimui, o savo siūlymus dėl Partnerystės sutarties
privalės teikti pagal patikslintą Partnerystės sutarties projektą.
6.PASIŪLYMO PATEIKIMAS
PASIŪLYMO TURINYS
57.Pasibaigus dialogui, suinteresuoti Kandidatai bus pakviesti pateikti Pasiūlymą pagal Sąlygų 13 priede
pateiktas Finansinio ir Techninio pasiūlymo formas. Jame, atsižvelgiant į Kandidatų Sprendinius ir
dialogo rezultatus, reikės nurodyti Kainą ir techninius pasiūlymo duomenis.
58.Techniniame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, darbai, paslaugos,
Partnerystės sutarties įgyvendinimo etapai, kiti pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų ir
reikalavimų bei siūlymai dėl Partnerystės sutarties sąlygų.
59.Techniniame pasiūlyme taip pat turi būti nurodyti pasitelkiami subtiekėjai ir Projekto dalis, kuriai
įgyvendinti jie pasitelkiami.
60.Pateikiamame Finansiniame pasiūlyme turi būti nurodyta Kaina ir pridedami ją pagrindžiantys
dokumentai, t.y. pagal Sąlygų 18 priede pateiktus reikalavimus ir formas parengtas Finansinis
veiklos modelis ir kiti Kainos apskaičiavimą parodantys dokumentai.
61.Kaina turi būti išreikšta periodiniu fiksuotu mokėjimu. Į siūlomą Kainą reikia įskaičiuoti visas
išlaidas ir visus pagal Pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti
Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.
62.Dalyvio pasiūlytą Kainą Valdžios subjektas vertins litais. Todėl jeigu Kaina bus nurodyta užsienio
valiuta, ją Valdžios subjektas perskaičiuos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir
tos užsienio valiutos santykį paskutinę Pasiūlymo pateikimo termino dieną.
63.Dalyvio pasiūlyta Kaina bus lyginama su kitų Dalyvių pasiūlytomis Kainomis. Jeigu ji pasirodys
neįprastai maža, t.y. (i) 15 procentų ir daugiau mažesnė už kitų Dalyvių, kurių Pasiūlymai nebus
atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų Kainų aritmetinį vidurkį; arba (ii) Valdžios subjekto
vertinimu, gali būti nepakankama Partnerystės sutarties tinkamam įvykdymui, Valdžios subjektas
paprašys Dalyvio ją pagrįsti. Dalyviui per nurodytą laiką nepateikus tinkamų Kainos pagrįstumo
įrodymų, jo Pasiūlymas bus atmestas.
64.Jeigu Pasiūlymų vertinimo metu Valdžios subjektas ras Kainos apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus
prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisant šias klaidas
negalima keisti kainos sudedamųjų dalių, taip pat pakeisti galutiniame Pasiūlyme nurodytos
Kainos. Jeigu per nurodytą terminą Dalyvis neištaisys nurodytų aritmetinių klaidų, jo Pasiūlymas
bus atmestas.
65.Pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali. Tačiau konfidencialia
informacija negali būti laikomos Pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama
vertinant Pasiūlymus.
66.Valdžios subjektas pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos
nariams ir pasikviestiems ekspertams, Valdžios subjekto vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip
pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais
atvejais Dalyvis negalės Valdžios subjekto laikyti atsakingu už konfidencialios informacijos
atskleidimą.
PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAS
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67.Pasiūlymas privalės būti pateiktas per kvietime pateikti Pasiūlymą nurodytą terminą, laikantis Sąlygų
12 priede nurodytų reikalavimų. Vienas Kandidatas gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Jeigu bus
pateiktas daugiau kaip vienas Pasiūlymas, Valdžios subjektas atmes visus tokius Pasiūlymus.
68.Pasiūlymas laikomas pateiktu, kai pateikiama paskutinė jo dalis, įskaitant ir jo galiojimo užtikrinimą.
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
69.Visi Dalyviai kartu su Pasiūlymu turi Sąlygų 12 priede nurodyta tvarka pateikti pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą 2 (dviejų) milijonų litų sumai. Užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 14 priede pateikiamą
formą ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas. Dalyvių, nepateikusių reikalaujamo
užtikrinimo, Pasiūlymai bus atmesti.
70.Valdžios subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, grąžins Dalyviui
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar užstatą, kai (i) Pasiūlymas nustos galioti, jei, Valdžios
subjektui paprašius, Dalyvis nesutiks pratęsti jo galiojimo termino, (ii) bus sudaryta Partnerystės
sutartis, (iii) Valdžios subjektas nutrauks Konkurencinį dialogą arba (iv) bus atmesti visi Dalyvių
Pasiūlymai.
PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS
71.Pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 90 (devyniasdešimt)
dienų nuo galutinės Pasiūlymų pateikimo dienos.
72.Kol nesibaigė Pasiūlymo galiojimo laikas, Valdžios subjektas gali paprašyti Dalyvio jį pratęsti iki tam
tikro konkrečiai nurodyto laiko. Tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu ir tokį prašymą galima
atmesti neprarandant teisės į pateiktą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
7.PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
73.Su Pasiūlymais bus susipažįstama dviejuose atskiruose Komisijos vokų atplėšimo posėdžiuose.
Pirmojo posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su Techniniais pasiūlymais, data ir vieta bus
nurodyti kvietime pateikti Pasiūlymą. Antrajame posėdyje, kurio data ir vieta bus nurodyta
pranešime apie Techninių pasiūlymų įvertinimo rezultatus, bus atplėšiami vokai su Finansinėmis
pasiūlymo dalimis.
74.Vokų su pateiktais galutiniais Pasiūlymais atplėšimo posėdyje, kuriame bus paskelbta Pasiūlymų
vertinimui svarbi informacija, galės dalyvauti visi suinteresuoti Dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
Atplėšime nedalyvavę Dalyviai, jiems pageidaujant, galės gauti vokų atplėšimo metu paskelbtą
informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ar susipažinti su ja asmeniškai.
75.Valdžios subjektas gali prašyti Dalyvio per protingą terminą paaiškinti Pasiūlymą, tačiau tokiu
prašymu nebus galima prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti Pasiūlymo esmės, t. y. pakeisti Kainos ar
kitų Pasiūlymą sudarančių elementų, į kuriuos atsižvelgiama vertinant Pasiūlymą. Nustačius
neatitikimus, kurie negali būti ištaisyti nekeičiant Pasiūlymo esmės, ar Dalyviui nepaaiškinus
Pasiūlymo per Valdžios subjekto nurodytą terminą, tokio Dalyvio pasiūlymas bus atmestas.
76.Pasiūlymo vertinimai vyks Dalyviams nedalyvaujant. Galutinius Pasiūlymus Valdžios subjektas
vertins ir pasiūlymų eilę sudarys vadovaudamasis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo
kriterijumi. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir pasiūlymų vertinimo
tvarka pateikta Sąlygų 11 priede.
77.Apie atliktų vertinimų rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl Partnerystės sutarties
sudarymo ir atidėjimo termino taikymo Valdžios subjektas praneš Dalyviams CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vertinimų atlikimo.
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Dalyviui, kurio Pasiūlymas bus pripažintas geriausiu gavus Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pritarimą Partnerystės sutarties projektui, parengtam pagal šio Dalyvio galutinį
Pasiūlymą, ir prireikus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimo dėl Projekto
įgyvendinimo pakeitimą, kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti Partnerystės
sutartį.
8.PARTNERYSTĖS SUTARTIES SUDARYMAS
78.Per kvietime sudaryti Partnerystės sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir Privatus subjektas turės atvykti
pasirašyti Partnerystės sutartį.
79.Jeigu per kvietime sudaryti Partnerystės sutartį nurodytą terminą sutartis nebus pasirašyta arba bus
atsisakyta ją sudaryti, sudaryti Partnerystės sutartį bus pakviestas Dalyvis, kurio Pasiūlymas pagal
sudarytą pasiūlymų eilę yra sekantis po pripažinto geriausiu Pasiūlymo. Tokiu atveju Valdžios
subjektas gali pasinaudoti atmesto Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.
80.Partnerystės sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 15 priede pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į
dialogo rezultatus ir Dalyvio pateiktą Pasiūlymą. Po Partnerystės sutarties sudarymo, jos sąlygos
galės būti keičiamos tik sutartyje numatytais atvejais, arba keičiant tokias sutarties sąlygas, kurias
pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai
tokiems Partnerystės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
81.Siekiant užtikrinti, kad Projektas bus įgyvendintas ir Partnerystės sutartis įvykdyta, iki šios sutarties
pasirašymo Privatus subjektas privalo pateikti projektinės dokumentacijos rengimo/ koregavimo,
statybos, kapitalinio remonto darbų, paslaugų teikimo (su Partnerystės sutarties sąlygų įvykdymu
susijusių) prievolių įvykdymo užtikrinimą 5 procentams nuo Partnerystės sutarties vertės su PVM.
Užtikrinimas turės būti parengtas pagal Sąlygų 14 priede pateikiamas formas, ir galioti ne trumpiau
kaip numatytas Sutarties galiojimo terminas.
82.Prieš pateikiant prievolių įvykdymo užtikrinimą, Dalyvis privalo kreiptis į Valdžios subjektą dėl jo
tinkamumo patvirtinimo. Atsakymą dėl to Valdžios subjektas pateiks ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.
83.Prieš sudarant Partnerystės sutartį, Dalyvis privalės pateikti laidavimą už Privataus subjekto
prievoles, susijusias su Partnerystės sutarties įvykdymu. Laidavime turi būti nustatyta, kad:
83.1.laidavimas yra neatlygintinis;
83.2.Privačiam subjektui neįvykdžius ar netinkamai vykdant savo prievoles pagal Partnerystės
sutartį, Dalyvis atsako Valdžios subjektui solidariai su Privačiu subjektu;
83.3.Dalyvis atsako tiek pat kaip ir Privatus subjektas;
83.4.Dalyvis atsako ir tais atvejais, kai Partnerystės sutartis keičiama ir dėl to pasikeičia Privataus
subjekto įsipareigojimų apimtis ir Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė arba atsiranda kitos
Dalyviui kaip laiduotojui nepalankios pasekmės;
83.5.Dalyvio kaip laiduotojo atsakomybė pasibaigia tik tada, kai pasibaigia Privataus subjekto
pareigų galiojimo ir vykdymo terminas pagal Partnerystės sutartį ir negali baigtis anksčiau
dėl to, kad tam tikrą laikotarpį Valdžios subjektas nepareikalavo Dalyvio kaip laiduotojo
atsakomybės.
84.Privačiam subjektui nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo arba Dalyviui nepateikus laidavimo
už Privataus subjekto prievoles, susijusias su Partnerystės sutarties vykdymu, Partnerystės sutartį
sudaryti bus siūloma Dalyviui, kurio Pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra sekantis po
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laimėjusio Dalyvio Pasiūlymo. Tokiu atveju Dalyvis neteks pateikto Pasiūlymo galiojimo
užtikrinimo.
IV.DALYVAVIMO KONKURENCINIAME DIALOGE SĄNAUDOS
85.Šiame Konkurenciniame dialoge ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Valdžios
subjektas neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurenciniame dialoge susijusių išlaidų.
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1 Sąlygų priedas
NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Aptarnavimo paslaugos

reiškia tokias paslaugas, kurios yra reikalingos pastato ar įrenginių
eksploatavimui ar priežiūrai. Prie šių paslaugų priskirtinos tokios
paslaugos kaip buitinių komunalinių paslaugų teikimas, maitinimo
paslaugos teikimas, valymo ir skalbimo paslaugų teikimas, socialinės
reabilitacijos paslaugos teikimas, aprūpinimo spaudiniais ir knygomis
paslaugos terikimas, apsipirkimo paslaugos teikimas, užimtumo
paslaugos teikimas, buitinių paslaugų teikimas (kirpimas, prausimas,
dezinfekavimas, batų, patalynės, rūbų taisymas ir t.t.);

Atlyginimas

atlyginimas Privačiam subjektui, kurį Valdžios subjektas moka
Privačiam subjektui Partnerystės sutartyje nustatytu periodiškumu ir
tvarka.

CVP IS

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, prieinama interneto
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Dalyvis

Pasiūlymą pateikęs Kandidatas.

ESOL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, prieinamas interneto adresu
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do.

Finansinis pasiūlymas

pagal Sąlygų 13 priedo B dalyje nurodytą formą, kartu su Finansiniu
veiklos modeliu ir kitais pagrindžiančiais dokumentais pateikiamas
pasiūlymas dėl Kainos.

Finansinis veiklos modelis

pagal Sąlygų 18 priede pateiktą formą sudarytas finansinis veiklos
modelis, kuriame nurodoma Privataus subjekto veiklos finansavimo
struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami
investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti
efektyvumo rodikliai.

Gyvavimo ciklo išlaidos

reiškia reinvesticijų ir einamųjų remontų išlaidas.

Infrastruktūros priežiūros
paslaugos

reiškia tokias paslaugas, kurios yra teikiamos pastatų išlaikymui,
kapitaliniam, einamajam remontui, įrangos techniniam remontui ir kt.;

Investicijų įstatymas

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127).

Kaina

Atlygis, už kurį Dalyvis siūlo įvykdyti Partnerystės sutartį.

Kandidatas

tiekėjas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti šiame Konkurenciniame
dialoge ir pateikti Pasiūlymą. Kandidatu gali būti bet kokios teisinės
formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir
privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės
skolos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 1999, Nr. 66-2117; 2004,
Nr. 4-31; 2005, Nr. 83-3041) nustatyta tvarka priskiriami prie viešojo
sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas,
įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens
statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos
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valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse
įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė.
Kandidatu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju –
bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurencinio dialogo
parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui ir dėl to
galėtų būti pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas.
Komisija

Valdžios subjekto vadovo 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-151
sudaryta viešojo pirkimo komisija, vykdanti Konkurencinį dialogą.

Konkurencinis dialogas

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo II skyriaus 4 skirsnį ir šias Sąlygas
Valdžios subjekto atliekamas pirkimas, kurio metu siekiama atrinkti
Privatų subjektą Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu vedamas dialogas
su Kandidatais, siekiant atrinkti vieną ar keletą tinkamų, Valdžios
subjekto reikalavimus atitinkančių, alternatyvių sprendinių, kurių
pagrindu pasirinkti Kandidatai pateiktų Pasiūlymus.

Lyginamosios analizės procedūra
(angl. benchmarking)

reiškia tokį procesą, kuriame yra lyginamos Subteikėjų teikiamų
paslaugų kainos su tokių pačių paslaugų kainomis rinkoje. Šio proceso
metu yra lyginami 3-5 subjektai (įmonės), teikiantys atitinkamas
paslaugas; šios procedūros metu gaunamos išvados apie vidutines
tokių paslaugų rinkos kainas ir esant esminiams teikiamų paslaugų
kainų pasikeitimams, sutarta tvarka keičiami Subtiekėjai.

Objektas

Žemės sklype esantys pastatai: (i) Administracinis pastatas, unikalus
Nr. 4400-1304-6967, (ii) Maitinimo pastatas, unikalus Nr. 4400-13046992, (iii) Gydymo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7110 ir (iv)
Gyvenamas kamerų tipo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7075, kurie
bus rekonstruoti ir įrengti Partnerystės sutartyje numatyta tvarka.

Objekto eksploatacijos pradžia

Paslaugų teikimo pradžia.

Objekto sukūrimo laikotarpis

laikotarpis nuo Sutarties galiojimo pradžios iki Objekto eksploatacijos
pradžios datos.

Prašymas

bet koks Kandidato Valdžios subjektui pateiktas su Konkurenciniu
dialogu susijęs klausimas ar prašymas dėl Sąlygų paaiškinimo ar
patikslinimo.

Partnerystės sutartis

šiuo Konkurenciniu dialogu siekiama sudaryti sutartis tarp Valdžios
subjekto, Privataus subjekto ir Dalyvio dėl Projekto įgyvendinimo
valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu, kaip tai nustatyta
Investicijų įstatyme.

Pasiūlymas

Dalyvio pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, siūlanti teikti
paslaugas ir (ar) atlikti darbus pagal Valdžios subjekto nustatytas
Sąlygas. Dalyvio pateiktas pasiūlymas yra galutinis ir jį sudaro
Techninis ir Finansinis pasiūlymai kartu.

Privatus subjektas

Dalyvio įsteigtas ar sudarytas ūkio subjektas, kuris tampa Partnerystės
sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą, ir kuris Partnerystės
sutarties sudarymo metu privalo:
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1)Būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos; ir
2)priklausyti (t.y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir
3)vykdyti tik Projekto įgyvendinimo veiklas; ir
4)neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su
Partnerystės sutarties vykdymu; ir
5)taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus; ir
6)būti registruotas PVM mokėtoju.
Projektas

Valdžios subjekto įgyvendinamas „Lukiškių tardymo izoliatoriaus –
Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“
projektas, kurio aprašymas pateiktas Sąlygų 2 priede.

Projekto pabaigos data

Sutarties galiojimo pabaigos data.

Sąlygos

šio Konkurencinio dialogo sąlygos ir jų priedai, taip pat visi jų
patikslinimai bei atsakymai į Kandidatų Prašymus.

Sprendinys

pagal Sąlygų 10 priede nurodytą formą kartu su pridedamais
dokumentais pateikiamas Kandidato siūlymas dėl 2 priede aprašyto
Projekto įgyvendinimo būdų ir priemonių bei 15 priede pateikto
Partnerystės sutarties projekto pakeitimų, siekiant įgyvendinamu
Projektu geriausiai patenkinti Valdžios subjekto poreikius. Sprendiniu
pasiūlyto Projekto įgyvendinimo būdo Konkurencinio dialogo metu
pakeisti kitu neleidžiama.

Subtiekėjas

Kandidato pasirinktas, paskirtas
pasitelkiamas Projektui įgyvendinti.

Rinkos tyrimas (angl. market
testing)

reiškia naujo Subteikėjo atrinkimą Aptarnavimo paslaugoms teikti, kad
Valdžios subjektas galėtų patikrinti geriausią vertę už pinigus rinkoje.

Techninis pasiūlymas

pagal Sąlygų 13 priedo A dalyje nurodytą formą, kartu su
pagrindžiančiais dokumentais pateikiamas pasiūlymas dėl Projekto
įgyvendinimo techninių sąlygų.

Valdžios subjektas

Valdžios subjektas yra Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos. Tai biudžetinė Teisingumo
ministerijai pavaldi įstaiga, įstaigos kodas – 288697120, adresas – L.
Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, pagal 2000 m. rugsėjo 1 d.
teisingumo ministro įsakymu Nr. 184 patvirtintus „Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatus“ laikoma Valdžios subjektu pagal Investicijų įstatymo
2 straipsnio 17 dalį. Valdžios subjektas taip pat yra perkančioji
organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalį.

Valdžios ir privataus subjektų
partnerystė

tai viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas, kai privatus
subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje
nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms
priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba
savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą
veiklą, už kuria privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios

subjektas,

kuris

gali

būti
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subjektas.
Veiklos laikotarpis

laikotarpis nuo Objekto eksploatacijos pradžios datos iki Sutarties
galiojimo pabaigos.

Viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102).

Žemės sklypas

19,9405 ha bendro ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 4945-0001-0022,
esantis Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Pravieniškių II kaime, kuris
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teisėmis
yra valdomas Kauno apskrities viršininko administracijos teisių
perėmėjo, o panaudos teisėmis Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos, kurio plano kopija pateikta kaip Partnerystės sutarties
Priedas Nr. [●].
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2 Sąlygų priedas

APRAŠOMASIS DOKUMENTAS
1.SANTRAUKA
Šiuo metu Lietuvoje nėra atskiro kalėjimo. Asmenys, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti kalėjime,
laikomi Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime, kuris yra įsikūręs Vilniaus miesto centrinėje dalyje. Tuo
tarpu Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje lokalinėje teritorijoje yra nenaudojamų, nebaigtų
statyti pastatų, kuriuos rekonstravus galima įrengti kalėjimą. Projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus –
Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“ (toliau – Projektas) tikslas – perkelti
esamą kalėjimą iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Vilniaus miesto centrinėje dalyje į Pravieniškes,
užtikrinant naujojo kalėjimo (toliau – Kalėjimas) eksploatavimą optimaliomis sąnaudomis. Be to,
įgyvendinus Projektą bus rekonstruoti ir įrengti kalėjimui skirti pastatai, sukurtos tinkamos nuteistųjų laisvės
atėmimo bausme asmenų laikymo sąlygos, sumažės pastatų eksploatavimo, suėmimo ir laisvės atėmimo
bausmių vykdymo administravimo sąnaudos ir nusikalstamų veikų kiekis.
Projektą įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
Kalėjimų departamentas, Valdžios subjektas). Vienas iš šios valstybės biudžetinės įstaigos uždavinių –
sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas sąlygas kriminalinei bausmei vykdyti (atlikti) ir
organizuoti pataisymo priemonių taikymą nuteistiesiems, sudaryti sąlygas laikyti asmenis, kuriems teisėjo ar
teismo nutartimi kardomąja priemone paskirtas kardomasis kalinimas (suėmimas).
Šio Projekto įgyvendinimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 rugsėjo 30 d.nutarimu Nr.1248
patvirtintos strategijos „Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategija ir jos įgyvendinimo priemonių
2009-2017 metams planas“ priemonių plano 5 priemonę „Perkelti Lukiškių kalėjimą į Pravieniškių
kalėjimą“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. birželio 8 d. pasitarimo protokolo Nr. 35 „Dėl bausmių
vykdymo sistemos veiklos“ 6 punktu pavedė Teisingumo ministerijai parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui kalinimo įstaigų iškėlimo iš miestų centrinių dalių
galimybių studiją. 2007 metais buvo parengta studija “Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimas iš
Vilniaus miesto centrinės dalies“. Vienas iš šioje studijoje suformuotų sprendinių – Pravieniškių 1-iesiems
pataisos namams (dabar Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai) priklausančių nenaudojamų
pastatų pertvarkymas į uždarą kalėjimą. Kalėjimų departamentas vadovaudamasi Viešojo ir privataus
sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 571 „Dėl partnerystės projekto
įgyvendinimo“ nutarė įgyvendinti Projektą taikant
valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdą.
Toks sprendimas buvo priimtas atlikus išsamią
Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizę ir
atsižvelgus į Lietuvos Ūkio ministerijos užsakymu
2010 m. parengtoje galimybių studijoje pateikiamas
išvadas.

Projektas apima Pravieniškių II kaime esančiame
Žemės sklype, kurio plotas 19,9405 ha, unikalus Nr.
4945-0001-0022, esančių keturių pastatų rekonstrukciją.

Paveikslas 1. Būsima Kalėjimo vieta.
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Įgyvendinant šį viešojo ir privataus sektorių partnerystės Projektą privataus sektoriaus partneriui (toliau –
Privatus subjektas) bus perduotos Pastatų projekto koregavimo, pastatų rekonstrukcijos, įrengimo ir paslaugų
teikimo veiklos.
Numatytas partnerystės sutarties laikotarpis – 25 (dvidešimt penkeri) metai. Per šį laikotarpį viešojo
sektoriaus atlyginimas Privačiam subjektui turės padengti privataus sektoriaus kapitalo investicijas, veiklos ir
finansavimo sąnaudas, rizikos valdymo sąnaudas, mokesčius bei užtikrintų investuoto kapitalo grąžą. Tikslus
privataus sektoriaus partneriui mokamo atlyginimo dydis, mokėjimų tvarka ir jo apskaičiavimo mechanizmas
apibrėžiamas Partnerystės sutartyje.
2.ESAMA SITUACIJA
Šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas yra įsikūręs Vilniaus miesto centre. Tardymo
izoliatorius yra perpildytas, o nuteistųjų laisvės atėmimo bausme laikymo sąlygos nėra tinkamos.
Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje lokalinėje teritorijoje yra nenaudojamų pastatų. Šių
statinių rekonstravimui iki 2003 m. buvo panaudota 6 mln. 132 tūkst. litų valstybės biudžeto lėšų, tačiau
vėliau dėl lėšų trūkumo rekonstrukcijos darbai buvo nutraukti.
Planuojama, kad įgyvendinus Projektą į Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos atskiroje lokalinėje
teritorijoje esančiuose šiuo metu nenaudojamuose Pastatuose įsikursiantį 320 vietų kalėjimą bus perkelti
nuteistieji, šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekantys Lukiškių kalėjime, bei nuteistieji, kurie laisvės
atėmimo bausmę turės atlikti Pravieniškių kalėjime.
3.PROJEKTO TIKSLAI
Kalėjimų departamentas, įgyvendindamas Projektą, siekia perkelti esamą kalėjimą iš Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo Vilniaus miesto centrinėje dalyje į Pravieniškes, užtikrinant naujojo kalėjimo
eksploatavimą optimaliomis sąnaudomis perduodant ūkio priežiūrą privačiam partneriui ir tokiu būdu
užtikrinant optimalią naujų pastatų priežiūrą 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui.
Šių tikslų pasiekti padės sėkmingai įgyvendinti užsibrėžti uždaviniai:
Rekonstruoti Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos teritorijoje esantys nenaudojami pastatai į
kalėjimą;
Perkeltas Lukiškių kalėjimas į rekonstruotus pastatus Pravieniškėse;
Užtikrinta Pastatų priežiūra 25 (dvidešimt penkerių) metų laikotariui.
4.PROJEKTO APIMTIS
Perduodamas esamas turtas
Privačiam subjektui perduodamas valdyti ir naudoti panaudos teise turtas:
Administracinis pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-6967, bendras plotas 531,84 kv. m., baigtumo
procentas: 76%;
Maitinimo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-6992, bendras plotas 369,6 kv. m., baigtumo procentas:
54%;
Gydymo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7110, bendras plotas 1 019,65 kv. m., baigtumo procentas:
60%;
Gyvenamas kamerų tipo pastatas, unikalus Nr. 4400-1304-7075, bendras plotas: 2 961,5 kv. m.,
baigtumo procentas: 76%.
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Privačiam subjektui perduodama veikla: Pastatų rekonstrukcija ir paslaugos
Statyba:
Parengto techninio projekto koregavimas;
Techninio projekto ekspertizė;
Leidimo statybai gavimas;
Darbo projekto rengimas;
Statybos (rekonstrukcijos) rangos darbai;
Projekto vykdymo priežiūra;
Techninė priežiūra;
Pastato įrengimas;
Pripažinimas tinkamu naudoti;
Teisinė registracija.
Numatoma, kad Privatus subjektas turės teikti pastato techninės priežiūros paslaugas, atlikti
reikiamus pastato remontus, teikti šias ūkio priežiūros paslaugas:
A. Komunalinių paslaugų teikimas ir sistemų priežiūra:
šilumos energijos tiekimas ir sistemų priežiūra;
elektros energijos tiekimas ir sistemų priežiūra;
karšto ir šalto vandens tiekimas ir sistemų priežiūra;
nuotėkų šalinimas ir sistemų priežiūra.
vėdinimo tiekimas ir sistemų priežiūra;
silpnų srovių įrenginių priežiūra;
gaisro gesinimo sistemų priežiūra;
statinio techninė priežiūra.
B. Pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos:
atlikti įprastinius valymo darbus;
atlikti avarinius valymo darbus;
valyti tualetus ir persirengimo patalpas;
valyti koridorius;
valyti baldus, tvirtinimo detales ir įrangą;
žole apsodintų plotų priežiūra;
medžių, dekoratyvinių augalų, krūmų ir lapijos priežiūra;
betoninių trinkelių dangos valymas;
automobilių parkavimo aikštelės valymas;
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kitų lauko plotų priežiūra;
atliekų tvarkymas ir šalinimas.
C. Maitinimo paslaugos.
D. Skalbimo paslaugos.
E. Socialinės reabilitacijos paslaugos.

Techniniai reikalavimai
Techniniai reikalavimai Projekto metu rekonstruojamam/ sukuriamam turtui, darbų, paslaugų teikimo,
priežiūros standartai pateikiami Sąlygų 20 priede „Paslaugų specifikacijos“. Techniniai sprendiniai turi būti
teikiami atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į koncepcines Objekto eksplikacijas, pateikiamas žemiau lentelėje.
Techniniai sprendiniai gali būti keičiami juos aptariant konkurencinio dialogo pakopos „Techniniai ir bendri
sprendinių aspektai“ metu.

Funkcinio
sektoriaus
kodas
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10
A.1.11
A.1.12
A.1.13
A.1.14
A.1.15
A.1.16

A.1.17
A.1.18

Funkcinio sektoriaus aprašymas
ADMINISTRACINIS SEKTORIUS
Kontrolės ir praleidimo punktas
koridorius su metalo detektoriumi
transporto kontrolės įvažiavimo, išvažiavimo punktas
budinčiojo patalpa
leidimų išdavimo ir lankytojų asmeninių daiktų
saugojimo patalpa
asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją, ir jų daiktų
patikrinimo patalpa
atvykusio konvojaus ginklų saugojimo patalpa
kinologo ir tarnybinių šunų, dirbančių prie transporto
ir paskirstymo skyriuose, patalpa
tarnybinių šunų patalpos su voljerais
kinologų
tarnybinė
patalpa su sanitariniu
mazgu, skirta maistui šunims ruošti
priėmimo biuro patalpa ir lankytojų daiktų laikino
laikymo patalpos
priėmimo biuro sanitariniai mazgai lankytojams
valymo inventoriaus patalpa
pasimatymų suteikimo prižiūrėtojo patalpa
lankytojų priėmimo asmeniniais klausimais patalpos
darbuotojų, ateinančių į darbą, asmeninių daiktų
laikino laikymo (sandėliavimo) patalpa
pamainos viršininko patalpa su inžinerinių-techninių
apsaugos priemonių (toliau – ITAP) centrinio
valdymo pulto patalpa
ITAP
centrinis valdymo pultas su leidimų
išdavimo patalpa
ITAP operatorių poilsio patalpos su sanitariniu
mazgu

Darbo
vietų
sk.

Plotas
kv. m.

2
2
1
2

21,3
65
6,0
13,6

2

13,0

2

25,0
16,0

2

50,0
12,0

3

25,0

2
1

Pastabos

3,4
3,0
12,0
15,0
6,7

1

7,3

1

8,0

1

12,0
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Funkcinio
sektoriaus
kodas
A.1.19
A.1.20
A.1.21
A.1.22
A.1.23
A.1.24
A.1.25
A.1.26
A.1.27
A.1.28
A.1.29
A.1.30
A.1.31
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.7.1
A.2.7.2
A.2.7.3
A.2.7.4
A.2.7.5
A.2.7.5.1
A.2.7.5.2
A.2.7.5.3
A.2.7.5.4
A.2.7.5.5
A.2.7.5.6
A.2.8
A.2.8.1
A.2.8.2
A.2.8.3
A.2.9
A.2.9.1
A.2.9.2

Funkcinio sektoriaus aprašymas
radijo transliavimo patalpa
Ginklinė
ginklų išdavimo ir priėmimo patalpa
ginklų valymo patalpa
ginklų užtaisymo patalpa
spec. priemonių saugojimo patalpa
šaudmenų ir kitų sprogstamųjų medžiagų saugojimo
patalpa
prižiūrėtojų drabužių ir avalynės džiovykla
prižiūrėtojų sanitarinis mazgas
prižiūrėtojų maitinimosi patalpos
valymo inventoriaus patalpa
sauso davinio ir uždraustų daiktų laikino
sandėliavimo patalpa
kitos Kontrolės ir praleidimo punkto patalpos
Administracinis korpusas
direktoriaus kabinetas
direktoriaus pavaduotojų kabinetai
direktoriaus priimamasis
posėdžių ir aktų salė
pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir
sanitariniu mazgu
administracijos sanitarinis mazgas
administracijos sanitarinis mazgas
Pasirengimo tarnybai patalpos
prižiūrėtojų persirengimo patalpos su asmeninėmis
spintelėmis
prižiūrėtojų prausyklos su sanitariniais mazgais ir
dušais
pamainos instruktavimo patalpa
pareigūnų mokymo klasė
pareigūnų fizinio pasirengimo kompleksas:
savigynos salė
persirengimo kambariai
dušas, sanitarinis mazgas
sporto inventoriaus patalpos
valymo inventoriaus patalpos
Šaudykla
Personalo skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
inspektorių kabinetai
kabinetas, kuriame laikomos darbuotojų asmens
bylos
Administracijos reikalų skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
vyresniojo specialisto kabinetas

Darbo
vietų
sk.
1

Plotas
kv. m.

Pastabos

5,0
15,0
15,0
5,0
5,0
5,0
6,0
3,4
12,0
4,2
8,0
6,0

1
1
1

28,3
24,7
15,8
40,1
13,2
1,7
3,7
31,5
4,5
24,2
24,2

1,5
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus
kodas
A.2.9.3
A.2.9.4
A.2.9.5
A.2.9.6
A.2.10
A.2.10.1
A.2.10.2
A.2.10.3
A.2.11
A.2.11.1
A.2.11.2
A.2.11.3
A.2.11.4
A.2.11.5
A.2.11.6
A.2.11.7
A.2.11.8
A.2.12
A.2.12.1
A.2.12.2
A.2.12.3
A.2.12.4
A.2.13
A.2.13.1
A.2.13.2
A.2.13.3
A.2.13.4
A.2.13.5
A.2.13.6
A.2.13.7
A.2.13.8
A.2.13.9
A.2.13.10
A.2.14
A.2.14.1
A.2.14.2
A.2.14.3
A.2.14.4
A.2.14.5
A.2.14.6
A.2.14.7
A.2.14.8
A.2.14.9
A.2.14.10

Funkcinio sektoriaus aprašymas
raštinė
dokumentų priėmimo ir išdavimo patalpa
informacinių technologijų specialisto patalpa
dokumentų saugykla (archyvas)
Buhalterinės apskaitos skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
buhalterių kabinetai
kasos patalpa
Ūkio skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
inspektorių kabinetas
inžinierių kabinetas
komendanto kabinetas
Sandėlis
vairuotojų patalpa
valytojų patalpa
elektronikos ir nuotolinio ryšio technikų patalpa
Įskaitos skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
viršininko pavaduotojo kabinetas
inspektorių kabinetai
kartoteka su archyvu
Kitos patalpos
Apsaugos ir priežiūros skyriaus kabinetas
Vidaus tyrimų tarnybos kabinetas
Socialinės reabilitacijos skyriaus kabinetas
Vaistinė
valymo inventoriaus patalpa
rūkymo patalpa
sanitariniai-higieniniai mazgai
maisto pašildymo ir valgymo patalpa su sanitariniu
mazgu
inventoriaus sandėlis
Nuteistųjų parduotuvė su pagalbinėmis patalpomis
Pasimatymų patalpos
pasimatymų laukiamasis
nekontaktinių pasimatymų patalpos
sanitariniai-higieniniai mazgai lankytojams
laukiamojo valymo inventoriaus patalpa
apžiūros atlikimo patalpos
pasimatymų priežiūros prižiūrėtojų patalpa
sanitarinis-higieninis mazgas prižiūrėtojams
pasimatymo patalpų inventoriaus patalpa
ilgalaikių pasimatymų kambariai su sanitariniais
mazgais, dušais ir virtuve
ilgalaikių pasimatymų patalpų inventoriaus
ir

Darbo
vietų
sk.

Plotas
kv. m.

1

5,0
12,0

1
1

5,0
5,0

1
2
1

5,0
15,0
12,0

1
1
1
1

12,0
12,0
12,0
12,0
3,5
5,0
3,2
8,0

2

1

1
1

Pastabos

5,0
18,0
12,0
24,0
3,2
3,2
5,0
5,0
3,2
3,2
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
Darbo
sektoriaus Funkcinio sektoriaus aprašymas
vietų
kodas
sk.
valymo inventoriaus patalpa
A.2.15
kitos Administracinio korpuso patalpos
A.3
Karantino patalpos
A.3.1
vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais)
A.3.2
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
A.3.3
inventoriaus sandėlis
A.3.4
nusirengimo patalpa
A.3.5
Dušinė
A.3.6
dezinfekavimo kameros patalpa
A.3.7
apsirengimo patalpa
A.3.8
valymo inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų
sandėlis
A.3.9
socialinio darbuotojo kabinetas
A.3.10
Vidaus tyrimų tarnybos darbuotojo kabinetas
A.3.11
Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbuotojų kabinetas
A.3.12
kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa
1
A.3.13
psichologo kabinetas
1
A.3.14
stacionarus priežiūros postas
A.3.15
sanitarinis mazgas
A.3.16
Kirpykla
A.3.17
kirpyklos pagalbinė patalpa
A.3.18
patalynės keitimo atsargų patalpa
1
A.3.19
fotodaktiloskopijos ir DNR pavyzdžių paėmimo
1
patalpos
A.3.20
personalo sanitarinis mazgas
A.3.21
kitos Karantino patalpos
A.4
Pagalbiniai statiniai
B
REŽIMINIS SEKTORIUS
B.1
Rėžiminis korpusas (suimtiesiems)
B.1.1
vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais ir
dušais)
B.1.2
dvivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais)
B.1.3
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais)
B.1.4
karcerio kameros (su sanitariniais mazgais)
B.1.5
pasivaikščiojimo kiemeliai
B.1.6
speciali patalpa (ypač agresyviems asmenims)
B.1.7
inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų patalpa
B.1.8
kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa
B.1.9
ITAP sisteminių blokų ir kitų telekomunikacinių
įrenginių tarpinės patalpos
B.1.10
pagalbinė patalpa
B.1.11
konsultacinis mokymo punktas
B.1.12
mokymo priemonių saugojimo patalpa
B.1.13
socialinės reabilitacijos užsiėmimų patalpa
B.1.14
Biblioteka
B.1.15
bibliotekos vedėjo kabinetas

Plotas
kv. m.

Pastabos

7,8x2
15,4
5,0
15,4
24,5
13,0
18
4,0

20,3
5,0
6,6

20,0
5,0
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus
kodas
B.1.16
B.1.17
B.1.18
B.1.19
B.1.20
B.1.21
B.1.22
B.1.23
B.1.24
B.1.25
B.1.25.1
B.1.25.2
B.1.25.3
B.1.26
B.1.27
B.1.28
B.1.28.1
B.1.28.2
B.1.28.3
B.1.28.4
B.1.29
B.1.29.1
B.1.29.2
B.1.29.3
B.1.30
B.1.31
B.1.32
B.1.33
B.1.34
B.1.35
B.1.36
B.1.37
B.1.38
B.2
B.2.1

Funkcinio sektoriaus aprašymas

Darbo
vietų
sk.

Plotas
kv. m.

Pastabos

laiškų tikrinimo ir pristatymo inspektorių patalpos
Koplyčia
kapeliono patalpa
Socialinės
reabilitacijos
skyriaus
viršininko
kabinetas
Socialinės
reabilitacijos
skyriaus
viršininko
pavaduotojo kabinetas
būrių viršininkų kabinetai
socialinių darbuotojų kabinetai
suimtųjų priimamieji asmeniniais klausimais
prižiūrėtojų postai su sanitariniais mazgais
Psichologinė tarnyba:
tarnybos viršininko kabinetas
psichologų kabinetai
psichologinės relaksacijos ir diagnostikos metodinis
kabinetas
socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo
metodiniai kabinetai
asmenų, įkalintų įstaigoje, relaksacijos kambarys
Apsaugos ir priežiūros skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
vyriausiojo specialisto kabinetas
inspektorių kabinetai
vaizdo ir garso aparatūros apžiūros patalpa
Vidaus tyrimų skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
inspektorių kabinetai
raštvedžio kabinetas
sanitariniai-higieniniai mazgai
daiktinių įrodymų sandėlis
laukimo ir izoliavimo patalpos
ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir advokatų kambariai
prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa
valymo ir dezinfekcijos medžiagų inventoriaus
patalpa
teismo posėdžių salė
teisėjo pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir
sanitariniu mazgu
kitos Rėžiminio korpuso (suimtiesiems) patalpos
Režimo korpusas (nuteistiesiems)
vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais ir
dušais)
vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais)

B.2.2
dvivietės kameros (su sanitariniais mazgais)

7,0x99
7,0 x 3
10,6x
28
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus Funkcinio sektoriaus aprašymas
kodas
B.2.3
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)

B.2.4
B.2.5

B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10
B.2.11
B.2.12
B.2.13
B.2.14
B.2.15
B.2.16
B.2.17
B.2.18
B.2.19
B.2.20
B.2.21
B.2.22
B.2.23
B.2.23.1
B.2.23.2
B.2.23.3
B.2.23.4
B.2.24
B.2.25
B.2.26
B.2.26.1
B.2.26.2
B.2.26.3
B.2.26.4
B.2.26.5

trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
trivietės kameros (su sanitariniais mazgais)
karceriai (su sanitariniais mazgais)
pasivaikščiojimo kiemai
pasivaikščiojimo kiemai
pasivaikščiojimo kiemai
pasivaikščiojimo kiemeliai karceriams
speciali patalpa (ypač agresyviems asmenims
izoliuoti)
inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų patalpa
kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa
ITAP sisteminių blokų ir kitų telekomunikacinių
įrenginių tarpinės patalpos
pagalbinė patalpa
konsultacinis mokymo punktas
mokymo priemonių saugojimo patalpa
socialinės reabilitacijos užsiėmimų patalpa
Dušinės su persirengimo patalpa
laiškų tikrinimo ir pristatymo inspektorių patalpos
Sanitariniai mazgai personalui
Kompiuterių klasė
būrių viršininkų kabinetai
socialinių darbuotojų kabinetai
nuteistųjų priimamieji asmeniniais klausimais
prižiūrėtojų postai su sanitariniais mazgais
Psichologinė tarnyba:
tarnybos viršininko kabinetas
psichologų kabinetai
psichologinės relaksacijos ir diagnostikos metodinis
kabinetas
socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo
metodiniai kabinetai
Koplyčia
Biblioteka
Apsaugos ir priežiūros skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas
vyriausiojo specialisto kabinetas
inspektorių kabinetai
vaizdo ir garso aparatūros apžiūros patalpa

Darbo
vietų
sk.

Plotas
kv. m.

Pastabos

15,9 x
18
18,0 x 4
17,4 x
24
16,7 x 1
16,9 x 3
18,0 x 4
6,6x10
7x10,0
5 x 15,0
10x10,0
5x5
5,0

1
2

3

7x3,4
2x6,0
8,0

1
7
1
1
10

3x18,0
7,5
3x18
4x16,4
6,0
4x3,0
18,0
7x15,0
6x 6,0
18,0
10x17,0

1
1

6,0
18,0

3

18,0

1
1

18
18

1

6,0

3
1

15,0
5,0

3
1
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus
kodas
B.2.27
B.2.27.1
B.2.27.2
B.2.27.3
B.2.27.4
B.2.27.5
B.2.27.6
B.2.27.7
B.2.27.8
B.2.27.9
B.2.27.10
B.2.27.11
B.2.27.12
B.2.28
B.2.28.1
B.2.28.2
B.2.29
B.3
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.6
B.3.7
B.3.8
B.3.9
B.3.10
B.3.11
B.3.12
B.3.13
B.3.14
B.3.15
B.3.16
B.3.17
B.3.18
B.3.19
B.3.20
B.3.21
B.3.22
B.3.23
B.3.24
B.3.25
B.3.26

Funkcinio sektoriaus aprašymas
Vidaus tyrimų skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas
inspektorių kabinetai
raštvedžio kabinetas
sanitariniai-higieniniai mazgai
daiktinių įrodymų sandėlis
laukimo ir izoliavimo patalpos
ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir advokatų kambariai
prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa
valymo ir dezinfekcijos medžiagų inventoriaus
patalpa
teismo posėdžių salė
teisėjo pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir
sanitariniu mazgu
Arešto bausmės skyrius
skyriaus viršininko kabinetas
inspektorių ir būrio viršininkų kabinetai
kitos Rėžiminio korpuso (nuteistiesiems) patalpos
Sveikatos priežiūros tarnybos patalpos
viršininko kabinetas
terapijos kabinetai
med. dokumentacijos archyvo patalpa
perrišimo kabinetai (septinis ir antiseptinis)
ginekologijos kabinetas
odontologijos kabinetas
pulmonologo kabinetas
psichiatrų kabinetai
dermatovenerologo kabinetas
fizioterapijos kabinetas
gydytojo rentgenologo kabinetas
rentgeno diagnostikos kabinetas
rentgeno laboranto kabinetas
Laboratorija
klinikinė laboratorija
slaugytojų kabinetai
procedūriniai kabinetai (bendras ir TBC)
sterilizacinė
dezinfekcinio inventoriaus salė
medicinos inventoriaus sandėliai
personalo drabužinė su sanitariniu-higieniniu mazgu
ambulatorinių ligoninių sanitarinis mazgas
medicinos personalo sanitarinis mazgas
laikino stebėjimo palatos su sanitariniais mazgais
izoliatoriai su sanitariniais mazgais
laikino stebėjimo patalpų dušai ir vonia

Darbo
vietų
sk.

1
2

1
1

Plotas
kv. m.

Pastabos

6,0
10,0
5,0
12,0
6,0
12,0
5,0
3,2

1

20,0
6,0

1
1
1

8,0
12,0
8,0

2

16,0

1

12,0
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus
kodas
B.3.27
B.3.28
B.3.29
B.3.30
B.3.31
B.4
B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5
B.4.6
B.4.7
B.4.8
B.4.9
B.4.10
B.4.11
B.4.12
B.4.13
B.4.14
B.4.15
B.4.16
B.4.17
B.4.18
B.4.19
B.4.20
B.4.21
B.4.22
B.4.23
B.5
B.5.1
B.5.1.1
B.5.1.2
B.5.1.3
B.5.1.4
B.5.1.5
B.5.1.6
B.5.1.7
B.5.1.8
B.5.1.9
B.5.1.10
B.5.1.11
B.5.2
B.5.2.1
B.5.2.2

Funkcinio sektoriaus aprašymas
pagalbinė patalpa
valymo inventoriaus patalpa
laukimo ir izoliavimo patalpos
prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa
kitos Sveikatos priežiūros tarnybos patalpos
Maisto ruošimo patalpos
maisto gaminimo ir išdavimo patalpa
Indų laikymo patalpa
žuvies ruošimo patalpa
mėsos ruošimo patalpa
virtos mėsos ruošimo patalpa
kiaušinių ruošimo patalpa
daržovių ruošimo patalpa
daržovių sandėlis
duonos pjaustymo ir saugojimo patalpa
sausų produktų saugojimo patalpa
mėsos šaldymo patalpa su šaldymo spinta
žuvies šaldymo patalpa su šaldymo spinta
pieno produktų patalpa su šaldymo spinta
pieno produktų ruošimo patalpa
maisto atliekų šaldymo kamera
taros sandėlis
vedėjo ir virėjo kabinetas
termosų laikymo ir plovimo patalpa
stalo indų plovykla
personalo buitinės patalpos
valymo inventoriaus patalpa
sanitariniai mazgai
kitos Maisto ruošimo patalpos
Pagalbinės patalpos
Skalbyklos patalpos
skalbinių priėmimo ir rūšiavimo patalpos
Skalbykla
Džiovykla
skalbinių lyginimo patalpa
rūšiavimo, taisymo patalpa
švarių skalbinių sandėliavimo patalpa
skalbimo priemonių ir inventoriaus patalpa
personalo buitinė patalpa
personalo sanitarinis-higieninis mazgas
švarių skalbinių išdavimo patalpa
kitos Skalbyklos patalpos
Sandėliai
pareigūnų minkšto inventoriaus sandėlis
suimtųjų minkšto inventoriaus sandėlis

Darbo
vietų
sk.

4
1
1
1
1
1
1

1

1
1
5

1
1
1
1
1
1
2
1

Plotas
kv. m.

Pastabos

61,5
15,3
12,6
11,8
13,0
6,0
15,3
6,3
10,0
9,3
4,0
2,1
1,2
1,2
5,0
5,0
6,2
18,8
1,2
10,3
2,4
5,6

15
50
30
15
12
12
4
8
1,5
2
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

Funkcinio
sektoriaus
kodas
B.5.2.3
B.5.2.4
B.5.2.5
B.5.2.6
B.5.2.7
B.5.2.8
B.5.2.9
B.5.2.10
B.5.3
B.5.3.1
B.5.3.2
B.5.3.3
B.5.3.4
B.5.3.5
B.5.3.6
B.5.3.7
B.5.3.8
B.5.3.9

Funkcinio sektoriaus aprašymas
inventoriaus sandėlis
maisto produktų sandėlis
pagalbinių medžiagų sandėlis
pagalbinės patalpos
šaldymo kameros (3x20 m²)
suimtųjų asmeninių daiktų sandėlis
ūkinio inventoriaus sandėlis (metalo, statybinių
medžiagų, santechninių medžiagų)
kitos Sandėlių patalpos
Pagalbinio ūkio patalpos
Staliaus, šaltkalvio patalpa
suvirintojo-santechniko dirbtuvės
automobilių remonto patalpos
automobilių šaltkalvio dirbtuvės
avalynės remonto dirbtuvės
sanitarinis-higieninis mazgas
elektriko patalpa
pagalbinės patalpos
minkšto inventoriaus remonto patalpos
Kirpėjo patalpa

Darbo
vietų
sk.

B.5.3.11
B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6
B.6.7
B.6.8
B.6.9
B.6.10
B.6.11
B.6.12
B.6.13
B.6.14
B.6.15
B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
C
C.1

Pastabos

1
1

32
16

1

8
1,5
8
2
16
8
8 Įrengiamas
lauke

1
1
1

B.5.3.10
dyzelinio generatoriaus patalpa
kitos Pagalbinio ūkio patalpos
Ūkio aptarnavimo brigados patalpos
miegamosios patalpos su sanitariniais mazgais
sanitariniai mazgai
Prausyklos
Dušai
socialinio darbuotojo kabinetas
poilsio kambarys
atletinės gimnastikos patalpa
asmeninių daiktų laikymo patalpa
drabužių džiovykla
ūkio brigados valgomasis
individualaus naudojimo maisto produktų laikymo
patalpa
ūkio brigados stalo indų laikymo ir plovimo patalpa
komendanto patalpa
valymo inventoriaus patalpa
kitos Ūkio aptarnavimo brigados patalpos
Kontrolinis praleidimo punktas
Prižiūrėtojo patalpa
Buitinės - sanitarinės patalpos
kitos Kontrolinio praleidimo punkto patalpos
GAMYBINIS SEKTORIUS
Gamybinės patalpos

Plotas
kv. m.

20
4
4
1

100,0
6,0
12,0
12,0
12,0
32,0
12,0
12,0
32,0
6,0
6,0
1,5

1

5,0
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Funkcinio
sektoriaus
kodas
C.2
C.3
C.4
D
D.1
D.2
D.3
D.3.1
D.3.2
D.4
E
F

Funkcinio sektoriaus aprašymas

Darbo
vietų
sk.

Plotas
kv. m.

Pastabos

Gamybos organizavimo darbuotojų kabinetai
Buitinės - sanitarinės patalpos
Kitos Gamybinio sektoriaus patalpos
STATINIAI NE REŽIMINĖJE TERITORIJOJE
Garažai
Vairuotojų patalpa su sanitariniu mazgu
Sandėliai
Sandėliai medžiagoms ir žaliavoms
Sandėliai pagamintai produkcijai
Kiti Statiniai ne rėžiminėje teritorijoje
APSAUGOS SISTEMŲ SEKTORIAI
KITA TERITORIJA

5.RIZIKOS PASIDALIJIMAS
Su Partnerystės sutartimi pridedamoje rizikos pasiskirstymo tarp šalių matricoje (Partnerystės sutarties
priedas Nr. 4) pateikiamas išsamus rizikų pasidalijimas tarp Valdžios ir Privataus subjektų. Pagrindinis
principas, kuriuo remiantis buvo padalintos rizikos – rizika priskirta tai partnerystės projekto šaliai, kuri
mažiausiomis sąnaudomis geriausiai sugeba ją valdyti.

6. VALDŽIOS SUBJEKTO MOKAMAS ATLYGINIMAS
Metinio atlyginimo apskaičiavimo ir mokėjimų grafiko sudarymo pagrindas yra Privataus subjekto parengtas
ir kartu su Pasiūlymu pateiktas Projekto Finansinis veiklos modelis.
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PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tam, taip pat ir tam, kad pateikti paraišką
ar pasiūlymą, būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros aprašymą galima rasti adresu:
http://www.cvpp.lt/index.php?fileid=66&task=download&option=com_quickfaq&Itemid=71.
Prašymo
pateikimo
procedūros
aprašymą
galima
rasti
adresu:
http://www.cvpp.lt/index.php?fileid=68&task=download&option=com_quickfaq&Itemid=71.
Su kvalifikacinės atrankos atlikimu susijusius Prašymus galima pateikti ne vėliau kaip 8 (aštuonios) dienos
iki paraiškų pateikimo galutinio termino.
Prašymus dėl Konkurencinio dialogo vykdymo galima pateikti ne vėliau kaip 5 (penkios) dienos iki
atitinkamos dialogo pakopos pradžios arba 8 (aštuonios) dienos iki Pasiūlymo pateikimo termino, kuris bus
nurodytas kvietime pateikti pasiūlymą.
Pateikiant Prašymus, Kandidatas privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas
tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Valdžios subjektas nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis
prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Valdžios subjekto nuomone Kandidatui nepagrindus nurodytos
informacijos konfidencialumo, į tokį Prašymą atsakoma nebus.
Į Prašymą Valdžios subjektas atsakys nedelsiant CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ne vėliau kaip per
6 (šešias) dienas ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei
Prašymas yra gautas likus pakankamai laiko iki, atitinkamai, paraiškos, dialogo pakopos pradžios arba
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Valdžios subjektui būtinai reikės
daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas Kandidatai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo
laiką.
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4 Sąlygų priedas
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Konkurenciniame dialoge dalyvaujantis ūkio subjektas turi atitikti žemiau nurodytus bendruosius,
ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus:

I.Bendrieji reikalavimai
1.1. Kandidatas, kuris yra fizinis asmuo, arba
Kandidato kuris yra juridinis asmuo, vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai),
turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
teisę surašyti ir pasirašyti Kandidato apskaitos
dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo, ir dėl Kandidato, kaip juridinio
asmens, per pastaruosius 5 (penkerius) metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą
ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą,
sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės
paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą
tvarką,
kreditinį
sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą, dėl kandidato iš
kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl Viešųjų darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45 str. 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos išduota pažyma, valstybės įmonės
Registrų centro pažyma, arba įgaliotos
užsienio institucijos išduoti dokumentai,
patvirtinantys,
kad
(i) Kandidatas
(ii) Kandidato vadovas ir kiti Kandidato vardu
veikiantys asmenys, (iii) buhalteris ar kitas
asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti
Kandidato apskaitos dokumentus, neturi
galiojančio teistumo už šiame punkte
nurodytas nusikalstamas veikas.

Kandidatas
nėra
bankrutavęs
ar
bankrutuojantis, likviduojamas, su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties (susitarimo su
kreditoriais tęsti Kandidato veiklą, kai jis
prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti,
sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos arba Kandidato padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
nėra tokia pati ar panaši.

1) Valstybės įmonės Registrų centro pažyma,
arba įgaliotos užsienio institucijos išduoti
dokumentai, patvirtinantys, kad Kandidatas
nėra bankrutavęs, likviduotas, jo veikla
neapribota ar jis nėra panašioje situacijoje.

1.2.

Jeigu Kandidato buveinės šalyje tokie
dokumentai neišduodami, arba neapima visų
keliamų klausimų, juos galima pakeisti:
(i)atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji
taikoma Kandidato buveinės šalyje;
(ii)jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma –
oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis
yra pateikęs kompetentingai teisinei arba
administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos
organizacijai savo kilmės šalyje arba
šalyje, iš kurios jis atvyko.
Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt)
dienų iki paraiškos pateikimo datos, arba jų
galiojimo laikas turi apimti šią datą.

Jeigu Kandidato buveinės šalyje tokie
dokumentai neišduodami, arba neapima visų
keliamų klausimų, juos galima pakeisti:
(i)atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji
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Kandidatui nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais
procedūros
arba
vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus.

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
taikoma Kandidato buveinės šalyje.
(ii)jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma –
oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis
yra pateikęs kompetentingai teisinei arba
administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos
organizacijai savo kilmės šalyje arba
šalyje, iš kurios jis atvyko; arba
(iii)Kandidato laisvos formos deklaracija.
2) Kandidato deklaracija, užpildyta pagal
Sąlygų 8 priede pateiktą formą.
Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti
išduoti (sudaryti) ne anksčiau kaip 60
(šešiasdešimt) dienų iki paraiškos pateikimo
datos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią
datą.

1.3.Dėl Kandidato per pastaruosius 5 (penkerius) metus
nėra
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
nusikalstamas
veikas
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams, intelektualinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai,
finansų sistemai, valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės
1.1 punkte išvardintas veikas.

Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos išduota pažyma, valstybės įmonės
Registrų centro pažyma, arba įgaliotos
užsienio institucijos išduoti dokumentai,
patvirtinantys,
kad
Kandidatas
neturi
galiojančio teistumo už šiame punkte
nurodytas nusikalstamas veikas.
Jeigu Kandidato buveinės šalyje tokie
dokumentai neišduodami, arba neapima visų
keliamų klausimų, juos galima pakeisti:
(i)atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji
taikoma Kandidato buveinės šalyje;
(ii)jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma –
oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis
yra pateikęs kompetentingai teisinei arba
administracinei institucijai, notarui arba
kompetentingai profesinei ar prekybos
organizacijai savo kilmės šalyje arba
šalyje, iš kurios jis atvyko.
Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt)
dienų iki paraiškos pateikimo datos, arba jų
galiojimo laikas turi apimti šią datą.

1.4.Kandidatas nėra
pažeidimo.

padaręs

rimto

profesinio Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų
8 priede pateiktą formą.

Sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama
kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
Kandidato pripažinimo nesilaikančiu profesinės
etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni
metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų
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saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų
pažeidimas, už kurį Kandidatui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė
sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo
paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai. Jeigu Kandidatas,
kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį,
toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę
sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
3 metai.
1.5.Kandidatas yra įvykdęs visus įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies,
kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra
Valdžios subjektas, reikalavimus.

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti

Valstybės įmonės Registrų centro, mokesčius
administruojančios institucijos arba įgaliotos
užsienio institucijos pažyma, patvirtinanti, kad
Kandidatas įvykdęs mokestinių įmokų
mokėjimo įsipareigojimus.
Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt)
dienų iki paraiškos padavimo datos, arba jų
galiojimo laikas turi apimti šią datą.

1.6.Kandidatas yra įvykdęs visus įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas,
ar šalies, kurioje yra Valdžios subjektas,
reikalavimus.

Valstybės įmonės Registrų centro arba
socialinio
draudimo
įmokas
administruojančios institucijos, arba įgaliotos
užsienio institucijos pažyma, patvirtinanti, kad
Kandidatas įvykdęs socialinio draudimo
įmokų mokėjimo įsipareigojimus.
Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt)
dienų iki paraiškos padavimo datos, arba jų
galiojimo laikas turi apimti šią datą.

1.7.Kandidatas neteikia melagingos informacijos apie Laisvos formos kandidato deklaracija apie tai,
kad
kandidatas
neteikia
melagingos
nustatytų reikalavimų atitikimą.
informacijos apie nustatytų reikalavimų
atitikimą.
1.8.Kandidatas turi būti atestuotas ir turėti teisę atlikti
ypatingo
statinio
(statinių
grupės:
negyvenamieji ir gyvenamieji statiniai) statybos
darbus.2

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato
(ar lygiaverčio dokumento) ar pripažinimo
pažymos 1 tinkamai patvirtinta kopija.4

1

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos
ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2008, Nr. 1234708) ir jo pakeitimus dokumentų pripažinimo techninį darbą atlieka VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“
(www.spsc.lt). Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas, įstatymus atlikti
jam paskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo kreiptis į LR teisės
aktuose nurodytą instituciją VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Linkmenų g. 28 LT-08217 Vilnius. Visa
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II. Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimai
2.1.Kandidato vidutinė metinė statybos ir montavimo
darbų apimtis per paskutinius 5 (penkerius)
metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos
(jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius)
metus) turi būti ne mažesnė kaip 20 mln. Lt (be
PVM) (ar atitinkamai kita valiuta) 2 3

2.2.Kandidato pastarųjų 3 (trijų) finansinių metų arba
per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos
(jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3
(trejus) finansinius metus) teigiama grynojo
pelno reikšmė. Apskaičiuojant sumuojamos
kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą
laikotarpį. 2
2.3.Kandidato pastarųjų finansinių metų kritinio
likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir
atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais
įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 0,52.
Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0,
laikoma, kad kandidatas atitinka nustatytą
kritinio likvidumo reikalavimą.
2.4.Kandidato vidutinės metinės iš administravimo ir/ ar
turto valdymo paslaugų pajamos per paskutinius
3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo
įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta
mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) turi būti
ne mažesnė kaip 3 mln. Lt (be PVM) (ar
atitinkamai kita valiuta).

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
1) Įvykdytų sutarčių apie per pastaruosius 5
metus arba per laiką nuo kandidato
įregistravimo dienos (jeigu kandidatas vykdė
veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) atliktų
statybos ir montavimo darbų apimtis;
2) Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba
per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos
(jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5
(penkerius) metus) atliktų statybos ir
montavimo darbų sąrašas, nurodant objekto
pavadinimą, užsakovą, atliktų montavimo ir
statybos darbų vertę.
Perkančioji organizacija pasilieka teisę
reikalauti pateikti užsakovų pažymų apie tai,
kad darbai buvo atlikti tinkamai (t.y. objektai
pripažinti tinkamais naudoti), objektų
pripažinimo tinkamais naudotis aktų tinkamai
patvirtintų kopijų.4
Paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba laiko
nuo kandidato įregistravimo dienos (jeigu
kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus)
finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitų
tinkamai patvirtintos kopijos. 4
Pastarųjų finansinių metų balanso arba šalies,
kurioje
yra
registruotas
kandidatas,
atitinkamas dokumento tinkamai patvirtina
kopija.4

Kandidato pažyma apie pastarųjų 3 (trijų)
finansinių metų arba per laiką nuo kandidato
įregistravimo dienos (jeigu kandidatas vykdė
veiklą mažiau nei 3 finansinius (trejus) metus)
iš administravimo ir/ ar turto valdymo
paslaugų pajamos.4

2.5.Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Komercinio

banko

ar

kitos

finansinės

dokumentų tvarkymo procedūra gali užtrukti iki 52 dienų.
2
Jei tiekėjas darbams atlikti ketina pasitelkti Rangovą, nurodytą reikalavimą turi atitikti ir nurodytus dokumentus turi
pateikti Rangovas.
3
Jei pateikiamose finansinės apskaitos dokumentuose ar dokumentuose apie įvykdytas sutartis (atliktus darbus)
duomenys pateikiami ne litais, o kita valiuta, nurodytos vertės perskaičiuojamos pagal lito ir valiutos kursą galiojusį
dokumento ataskaitinio laikotarpio ar sutarties įvykdymo paskutinę dieną.
4
Dokumentų kopijos yra tvirtinamos dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų
pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti
dokumentų originalų.
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II. Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimai
Projektą.2 Bendra finansavimo suma, įskaitant
komercinio banko ar kitos finansinės institucijos
finansinį indėlį į Projektą kartu su kandidato
bendrovės finansiniu indėliu turi būti ne
mažesnė nei 16 mln. Lt (ar atitinkamai kita
valiuta).

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
institucijos raštas apie numatomą finansavimą
ar/ir
kandidato
bendrovės
akcininkų
sprendimas skirti reikiamas lėšas ir šių lėšų
realumo įrodymas.4 3

III. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 2.Kaip
3.1.Kandidatas turi numatyti, jog vadovaujantis
specialistas (specialistai) privalo turėti:
1)
vadovavimo bent viename panašiame, su
visuomeninės paskirties objekto sukūrimu
susijusiame ir užbaigtame (įgyvendintame),
projekte patirtį; ir

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
Kandidato siūlomų kvalifikuotų ir patyrusių
specialistų sąrašas ir darbinės veiklos
aprašymai, kuriuose turi būti aiškiai nurodyta,
kad siūlomi specialistai turi patirties
atitinkamose nurodytose srityse bei pridedami
specialistų
kvalifikaciją
patvirtinančių
dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos4:

2) vadovavimo bent viename, su visuomeninės
paskirties objekto administravimu susijusiame, 1) Ypatingo statinio statybos vadovo
kvalifikacijos atestatas. gyvenimo aprašymas
projekte patirtį (ne mažiau 3 metų).
(CV).

2) Gyvenimo aprašymas (CV), visuomeninės
paskirties objekto administravimo sutartis ar
lygiavertis dokumentas,
įrodantis kad
Kandidato siūlomas specialistas turi ne mažiau
kaip 3 metus vadovavimo bent vieno
visuomeninės
paskirties
objekto
administravimo patirtį.
3.2.Kandidatas turi užtikrinti, kad darbus atliks ir
paslaugas teiks kvalifikuoti
specialistai.1
Statinio statybos vadovai (ne mažiau kaip 2
asmenys) – atitinkama tvarka atestuoti
specialistaiKlaida! Žymelė neapibrėžta., kuriems suteikta
teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo
pareigas. Statinio statybos vadovai turi turėti ne
mažiau kaip 3 (trijų) metų statybos vadovų
darbų patirtį, t.y. darbų ypatingų statinių grupei
priskiriamuose statiniuose.
3.3.Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką
nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta
mažiau nei 5 (penkerius) metus) Kandidatas
privalo turėti nors vieno
visuomeninės
paskirties objekto (jo infrastruktūros) sukūrimo
projekto įgyvendinimo patirtį (nurodytas
visuomeninės paskirties objektas pasiūlymo
pateikimo momentu turi būti sukurtas; turi
atlikti savo visuomenines funkcijas) ir tokio
objekto statybos ir montavimo darbų vertė turi
būti ne mažesnė kaip 9 mln. Lt (be PVM).

Kandidato siūlomų kvalifikuotų specialistų
sąrašas ir darbinės veiklos aprašymai,
kuriuose turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomi
specialistai
turi
patirties
atitinkamose
nurodytose srityse bei pridedami specialistų
kvalifikaciją
patvirtinančių
dokumentų
(diplomų, atestatų, pažymėjimų, sertifikatų ar
kitų kvalifikaciją įrodančių dokumentų)
tinkamai patvirtintos kopijos.4
Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per
laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla
vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus)
visuomeninės
paskirties
objekto
(jo
infrastruktūros)
sukūrimo
(užsienio
Kandidatams – lygiaverčiuose) tinkamai
įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų
pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti
tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų
atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo
atlikti pagal galiojančių teisės aktų,
reglamentuojančių
darbų
atlikimą,
reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

3.4.Kandidatas privalo turėti nors vieno visuomeninės Per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką
paskirties
objekto
(jo
infrastruktūros) nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta
administravimo ir/ ar turto valdymo projekto mažiau nei 3 (trejus) metus) visuomeninės
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III. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 2.Kaip
įgyvendinimo patirtį (nurodytas visuomeninės
paskirties objektas pasiūlymo pateikimo momentu
turi būti sukurtas; turi atlikti savo visuomenines
funkcijas; turi būti teikiamos jo turto valdymo
paslaugos) per paskutinius 3 (trejus) finansinius
metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu
veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) ir tokio
objekto administravimo ir/ ar turto valdymo
paslaugų metinė apimtis turi būti ne mažesnė kaip 2
mln. Lt (be PVM).

Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti
paskirties
objekto
(jo
infrastruktūros)
administravimo ir/ ar turto valdymo (užsienio
Kandidatams – lygiaverčiuose) tinkamai
įvykdytų/ vykdomų sutarčių sąrašas kartu su
užsakovų pažymomis apie tai, kad paslaugos
buvo atliktos tinkamai. Pažymose turi būti
nurodyta paslaugų atlikimo, data ir vieta, be
to, ar jos buvo suteiktos pagal galiojančių
teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų
teikimą, reikalavimus ir tinkamai suteiktos/
teikiamos.

3.5.Kandidatas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą,
pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti
konkrečias aplinkosaugos vadybos priemones,
tenkinančias šiuos reikalavimus:
- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos
statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų
cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti
aplinkai, prevencija;
- statybvietėje susidarančių atliekų kiekio,
skleidžiamo triukšmo mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens
naudojimas.2
3.6.Kandidatas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo
sistemą.

Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS, ISO
14001 ar lygiavertis) sertifikato arba
lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta
kopija.4 Perkančioji organizacija taip pat
priima kitus kandidatų įrodymus apie
lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
priemones.

Bet kuris kokybės vadybos LST EN ISO
9001, LST EN ISO 9002, LST EN ISO 9003
arba lygiaverčio standarto sertifikato arba
lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta
kopija.4

Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams galima pagrįsti ir pateikiant pažymą apie Kandidato registraciją
oficialiame patvirtintų tiekėjų sąraše. Tokiu atveju nereikia pateikti dokumentų, kurie buvo pateikti įrašant
Kandidatą į šį sąrašą.
Jeigu Kandidatas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, galima pateikti kitus
Valdžios subjektui priimtinus dokumentus ar informaciją, patvirtinančius Kandidato kvalifikacijos atitikimą
keliamiems reikalavimams. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Valdžios subjektą dėl
kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.
Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Konkurenciniame dialoge, privalo atitikti visus aukščiau nurodytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Jei Kandidatas
yra ūkio subjektų grupė, Bendruosius reikalavimus, Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų 2.2, 2.3
punktus ir Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų 3.5 punktą privalo atitikti kiekvienas ūkio subjektų
grupės dalyvis, kitus reikalavimus privalo atitikti visi ūkio subjektų grupės dalyviai kartu, išskyrus
reikalavimus, nurodytus Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimų 2.5, 2.6 punktuose, kuriuos turi atitikti
bent vienas grupės dalyvis atskirai.
Siekiant įrodyti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Ekonominės ir finansinės būklės
reikalavimų 2.1, 2.4 punktuose ir Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų 3.1-3.4 punktuose galima
remtis ir subtiekėjų arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas,
privalo atitikti aukščiau nurodytus Bendruosius reikalavimus. Šiuo atveju kartu su paraiška dalyvauti
Konkurenciniame dialoge reikia pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Kandidatui suteikti
atitinkamus pajėgumus Partnerystės sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Kandidatui suteikti tuos
pajėgumus. Kaip tokie įrodymai turės būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama
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sutartis, kuri privalo numatyti sankcijas išteklius suteikiančiam subjektui už jos nesilaikymą. Tokia
pateikiama sutartis turi būti sudaryta ne tik Kandidato ir Privataus subjekto, bet ir Valdžios subjekto naudai,
privalomai nustatant, kad bet kuris iš šių subjektų turi teisę reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Kiti
įrodymai gali būti pateikiami, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Valdžios subjektui.
Subtiekėjai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, Projekto įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais
subtiekėjais tik Partnerystės sutartyje nustatyta tvarka ir tik tokiais subjektais, kurių kvalifikacija yra ne
prastesnė už keičiamo subtiekėjo užtikrintą kvalifikaciją.
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5 Sąlygų priedas

PARAIŠKŲ VERTINIMO TVARKA

Kandidatams pateikus paraišką, jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams šiame priede nustatyta tvarka
patikrins ir kvalifikacinę atranką atliks Komisija, Kandidatams nedalyvaujant.
Komisija patikrins ir įvertins:
1)ar Kandidatas pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo kvalifikaciją;
2)ar Kandidato pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;
3)ar Kandidatas atitinka kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygose.
Jeigu patikrinimo metu paaiškės, kad Kandidato pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys neaiškūs ar
neišsamūs, Valdžios subjektas paprašys tokio Kandidato juos per protingą terminą patikslinti. Jeigu prašomo
patikslinimo Kandidatas nepateiks arba jo pateiktas paaiškinimas nebus tinkamas, arba atsakymai į bent
vieną iš aukščiau nurodytų vertinimo klausimų bus neigiami, tokią paraišką Valdžios subjektas atmes. Tokiu
atveju Kandidatui nebus leidžiama dalyvauti tolimesnėse Konkurencinio dialogo procedūrose.
Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama kvalifikacinius reikalavimus atitikusių Kandidatų kvalifikacija
ir atrinkti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti
dalyvauti dialoge ir pateikti Sprendinius. Kandidatų kvalifikacija bus lyginama vadovaujantis žemiau
pateiktoje lentelėje nurodytais kriterijais:
Nr.

Kvalifikacinės atrankos kriterijus (P)

Kriterijų svarbos koeficientai (L)

1.

Kandidato vidutinė metinė statybos ir montavimo darbų
apimtis per paskutinius 5 (penkerius) finansinius metus arba
per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta
mažiau nei 5 (penkerius) metus), mln. Lt ar atitinkamai kita
valiuta.

0,3

2.

Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo
įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5
(penkerius) metus) Kandidato tinkamai įvykdytų sutarčių
(visuomeninės paskirties objekto (jo infrastruktūros)
sukūrimo), kurių vertė ne mažesnė kaip 9 mln. Lt (be PVM),
skaičius.

0,2

3.

Kandidato vidutinės metinės pajamos iš administravimo ir/ar
turto valdymo paslaugų per paskutinius 3 (trejus) finansinius
metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla
vykdyta mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus), mln. Lt ar
atitinkamai kita valiuta.

0,3

4.

Per paskutinius 3 (trejus metus arba per laiką nuo įregistravimo
dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus metus)
Kandidato tinkamai suteiktų visuomeninės paskirties objekto
(jo infrastruktūros) administravimo ir/ ar turto valdymo
paslaugų sutarčių, kurių pagrindu suteiktų paslaugų pajamos iš

0,2
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Nr.

Kvalifikacinės atrankos kriterijus (P)

Kriterijų svarbos koeficientai (L)

administravimo ir/ar turto valdymo paslaugų ne mažesnė kaip
2 mln. Lt (be PVM), skaičius.
Koeficientų suma:

1,0

Pagal žemiau nurodytą formulę bus apskaičiuojama Kandidato santykinė kiekvieno kriterijaus reikšmė, tada
tos reikšmės bus susumuojamos, taip gaunant bendrą Kandidato kvalifikacijos įvertinimą. 5 (penki)
Kandidatai, gavę aukščiausius bendrus kvalifikacijos įvertinimus, bus kviečiami dalyvauti dialoge ir pateikti
Sprendinius. Tuo atveju, jeigu keletas Kandidatų turėtų vienodą balų vidurkį, pirmenybę būti pakviestas
turės Kandidatas, anksčiau pateikęs savo paraišką.

Ki

Pi
Li
Pi ,max

Kur:
i – vertinamo kriterijaus indeksas;
Ki – vertinamo kriterijaus santykinė vertė;
Pi – Kandidato, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė;
Pi max – didžiausia iš visų Kandidatų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;
Li – vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris).
Apie kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus Kandidatams bus pranešta iš karto, bet
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo patikrinimo procedūrų pabaigos. Kandidatams, kurių paraiška bus
atmesta, Valdžios subjektas nurodys paraiškos atmetimo priežastis.
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6 Sąlygų priedas

________________________________________________________________________________
(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURENCINIAME DIALOGE

(Data) (numeris)

(Vieta)
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1asis etapas
(Projekto pavadinimas)
Išreikšdami savo susidomėjimą dėl galimybės tapti privačiu subjektu įgyvendinant projektą „Lukiškių
tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“ pareiškiame savo
pageidavimą dalyvauti Konkurencinio dialogo procedūrose dėl Valdžios ir privataus subjektų partnerystės
sutarties sudarymo, apie kurias buvo paskelbta 2012-[●]-[●] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje
[numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [●].
Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo kvalifikaciją.
Bendrieji duomenys5:
Kandidato pavadinimas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotos buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Atsakingas asmuo (vadovas arba jo
įgaliotas asmuo)6:

5 Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra
pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.
6

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu.
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Pareigos, vardas, pavardė
Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono
numeris, kt.)
Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurencinio dialogo sąlygomis,
nustatytomis Sąlygose ir jų prieduose.
Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede.
Atitikimą kiekvienam kvalifikacijos reikalavimui įrodome pateikdami šiuos dokumentus:

Kvalifikacinis
reikalavimas7

Atitikimą reikalavimui įrodo8

Kvalifikacinės
atrankos
kriterijaus
dydis (jei
taikoma
konkrečiam
reikalavimui)

Tai, kad subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos
reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų
reikės įgyvendinant Partnerystės sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:
Kvalifikacinis
reikalavimas, atitikimas
kuriam grindžiamas
subtiekėjų arba kitų ūkio
subjektų pajėgumais

Ūkio subjekto, kurio
pajėgumais grindžiamas
atitikimas, pavadinimas,
kodas, adresas, kontaktinis
asmuo

Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių
prieinamumo9

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:
1.Kandidato deklaraciją (Sąlygų 8 priedas);
2.Sąžiningumo deklaraciją (Sąlygų 9 priedas);
3.Konfidencialumo pasižadėjimą;
7

Nurodyti kvalifikacijos reikalavimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą.
Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Kandidato atitikimą reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas reikalavimui
grindžiamas ūkio subjektų grupės narių, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus.
9
Pateikti susitarimus su ūkio subjektais dėl reikalingų išteklių suteikimo ir įrodymus, kad šie subjektai gali Kandidatui suteikti tuos
išteklius.
8
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4.Jungtinės veiklos sutartį;
5.[Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Kandidatą ir pan.].
Kita svarbi informacija apie Kandidato atitikimą kvalifikacijos kriterijams:

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi,
pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu
paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška, Sprendinys arba Pasiūlymas bus
atmesti.
Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:
1)
2)
3)
4)
5)
Jeigu nenurodome, kokiose paraiškose dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę
atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją.

(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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PARAIŠKOS PATEIKIMAS
Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Valdžios subjekto vykdomame Konkurenciniame dialoge,
ūkio subjektas privalo užpildyti Sąlygų 6 priede pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti žemiau
nurodytus dokumentus.
Ūkio subjektų patogumui pateikiamas kontrolinis dokumentų sąrašas:
Kontrolinis dokumentų sąrašas
1.Atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas;
2.Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro pažyma, arba įgaliotos užsienio
institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad (i) ūkio subjektas, (ii) ūkio subjekto
vadovas ir kiti ūkio subjekto vardu veikiantys asmenys, (iii) buhalteris ar kitas asmuo,
turintis teisę surašyti ir pasirašyti ūkio subjekto apskaitos dokumentus, neturi
galiojančio teistumo už Sąlygų 4 priedo 1.1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas.
Šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki paraiškos
pateikimo datos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą;
3.Valstybės įmonės Registrų centro pažyma arba įgaliotos užsienio institucijos išduoti
dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas nėra bankrutavęs, likviduotas, jo veikla
neapribota, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procedūros arba vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus.
Šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki paraiškos
padavimo datos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą;
4.Valstybės įmonės Registrų centro ar mokesčius administruojančios institucijos pažyma, arba
įgaliotos užsienio institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas yra
įvykdęs mokestinių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus.
Šie dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki paraiškos
padavimo datos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą;
5.Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede pateiktą formą;
6.Sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 9 priede pateiktą formą;
7.Konfidencialumo pasižadėjimas, užpildytas pagal Sąlygų 17 priede pateiktą formą;
8.Laisvos formos Kandidato deklaracija apie tai, kad jis neteikia melagingos informacijos apie
nustatytų reikalavimų atitikimą;
9.Jungtinės veiklos sutartis;
10.Kandidato pažyma apie per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo kandidato
įregistravimo dienos (jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus)
atliktų statybos ir montavimo darbų apyvartą;
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Kontrolinis dokumentų sąrašas
11.Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos

(jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) atliktų svarbiausių
statybos ir montavimo darbų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, užsakovą, atliktų
montavimo ir statybos darbų vertę;
12.Paskutinių 3 finansinių metų arba laiko nuo kandidato įregistravimo dienos (jeigu
kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) pelno (nuostolio)
ataskaitų tinkamai patvirtintos kopijos10;
13.Paskutiniųjų metų balanso arba šalies, kurioje yra registruotas dalyvis, atitinkamas

dokumento tinkamai patvirtina kopija 10;
14.Komercinio banko ar kitos finansinės institucijos raštas apie numatomą finansavimą ar/ir

kandidato bendrovės akcininkų sprendimas skirti reikiamas lėšas ir šių lėšų realumo
įrodymas10;
15.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato
(ar lygiaverčio dokumento) ar pripažinimo pažymos tinkamai patvirtinta kopija 10;
16.Kandidato siūlomas specialistų sąrašas ir darbinė veiklos aprašymai, kuriuose turi būti
aiškiai kaip siūlomi specialistai atitinka keliamą reikalavimą bei pridedamos tai
patvirtinančių dokumentų (diplomų, atestatų, pažymėjimų, sertifikatų ar kitų
kvalifikaciją įrodančių dokumentų) kopijos10;
17.Specialistų deklaracija;
18.Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS, ISO 14001 ar lygiavertis) sertifikato ar lygiaverčio

dokumento tinkamai patvirtinta kopija10;
19.Kokybės vadybos LST EN ISO 9001, LST EN ISO 9002, LST EN ISO 9003 arba lygiaverčio
standarto sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija10;

20.Kiti dokumentai, kurie, ūkio subjekto manymu, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą
kvalifikacijos reikalavimams.

Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę
vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija
atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto
pasitikrinti su Valdžios subjektu.
Visi dokumentai pateikiami lietuvių. Jei dokumentai pateikti kita kalba, jie turi būti išversti į lietuvių
kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens parašu, jeigu
yra, antspaudu.

10

Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir
pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Perkančioji organizacija pasilieka sau
teisę prašyti dokumentų originalų.
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Pateikiamą paraišką ir kitus ūkio subjekto dokumentus turi pasirašyti ūkio subjekto įgaliotas asmuo.
Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba
atitinkamos institucijos atstovo.
Paraiška kartu su pridedamais dokumentais pateikiama CVP IS priemonėmis, juos pateikiant
neredaguojama elektronine forma. Paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, kuriuo
tvirtinama visa paraiška. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama, išskyrus Kandidato
deklaraciją ir Sąžiningumo deklaraciją, jei ją (jas) pasirašo skirtingi asmenys, negu pasirašantis paraišką.
Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos
yra tikros. Valdžios subjektas turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas jų
kopijas.
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________________________________________________________________________________
(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
KANDIDATO DEKLARACIJA

(Data) (numeris)

(Vieta)
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1asis etapas
(Projekto pavadinimas)

Pateikdamas šią deklaraciją Kandidatas patvirtina, kad jis:
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
nėra restruktūrizuojamas;
nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, kai nuo Kandidato pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba nuo
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį
Kandidatui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos
Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip vieni metai, taip pat Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
pažeidimo, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai);
nėra susijęs su šio viešojo pirkimo rengimu ar Projekto parengimu įgyvendinimui ir dėl to negalėtų būti
pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas.
Kandidatas žino ir supranta, kad jeigu ši pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 dalies 1 punktu, pateikta paraiška, sprendinys ar pasiūlymas
bus atmestas.
Kandidatas taip pat patvirtina, kad jis supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą jis
atsako įstatymų nustatyta tvarka.

PASTABA: Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės
dalies 1-asis etapas

(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PASTABA: Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.
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(Kandidato pavadinimas, rekvizitai)
KANDIDATO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)
Aš,

,

(Kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)
vadovaujantis (atstovaujantis)
(Kandidato pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Valdžios subjekto atliekamame viešajame pirkime
„Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis
etapas“, pirkimo numeris [●], vykdomame konkurenciniame dialoge, tvirtinu, kad mano
vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti Valdžios subjekto Komisijos nariams, ekspertams, Valdžios
subjekto (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų
atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas
ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856)
5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011,
Nr. 84-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo)
ūkio subjekto konkurentais;
4. Valdžios subjekto prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens
pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikiant Sąžiningumo deklaraciją, reikia įsitikinti, kad teikiama aktualios redakcijos forma.
Sąžiningumo deklaracijos formos keisti negalima. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, Sąžiningumo
deklaraciją turi pasirašyti kiekvienas grupės narys atskirai.

10 Sąlygų priedas

________________________________________________________________________________
(Kandidato pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
SPRENDINYS

(Data) (numeris)

(Vieta)
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1asis etapas
(Projekto pavadinimas)

Kandidato pavadinimas11
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotos buveinės adresas
Adresas korespondencijai

Pateikdami šį sprendinį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas 2012-[●]-[●] Europos
Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [●] ir kitus Konkurencinio dialogo
metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl informacijos tikslumo ir išsamumo.
Mūsų siūlomas sprendinys projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto
centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui yra toks:
Projekto įgyvendinimo būdo ir techninių priemonių aprašymas

Jei Kandidatas veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat
reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.
11

Mūsų sprendiniu siūlomi tokie Projekto rezultatai (pasiūlymai dėl specifikacijų)
Pasiūlymai dėl Valdžios
subjekto pateiktų minimalių
Projektu siekiamų rezultatų
(specifikacijų)

Pasiūlymai dėl Rizikos pasiskirstymo matricoje pateikto rizikos tarp Valdžios ir Privataus subjektų
pasiskirstymo:
Ją prisiimanti šalis ir rizikos pasiskirstymas

Rizika

Mūsų siūlomas sprendinys numato tokius reikalavimus dėl Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto
naudojimo ir grąžinimo sąlygų:
Turtas

Siūlymai

Projektui įgyvendinti bus pasitelkti šie subtiekėjai:
Subtiekėjo pavadinimas

Kokiai Partnerystės sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas

Siūlome tokius Partnerystės sutarties įgyvendinimo priežiūros būdus:
Priežiūros
rodiklis

objektas

ir Siūlymai dėl rodiklių (pagal specifikacijų reikalavimus)

Kiti, mūsų nuomone, Projekto efektyviam įgyvendinimui svarbūs klausimai:
Klausimas, dėl kurio
teikiami siūlymai

Siūlymų aprašymas

Projekto įgyvendinimo pagal mūsų sprendinį sąnaudų paskaičiavimus, finansavimo poreikius ir būdus
(preliminarų finansinį veiklos modelį) pridedame prie Sprendinio.
Mūsų siūlomus Partnerystės sutarties projekto pakeitimus ir papildymus su jų paaiškinimais pateikiame
Partnerystės sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie Sprendinio.
Pateikdami šį sprendinį, patvirtiname, kad juo mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo
dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Dokumento
puslapių skaičius

Pridedamų dokumentų pavadinimai

Eil. Nr.
1.

Preliminarus finansinis veiklos modelis

2.

Partnerystės sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų
paaiškinimais (pateikiami Partnerystės sutarties tekste, juos aiškiai
pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto
redaktoriuje)

3.

Kiti dokumentai, kurie, ūkio subjekto manymu, gali būti naudingi teikiant
sprendinį

(Kandidato arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

I.PIRMINIS ĮVERTINIMAS
Dalyviui pateikus Pasiūlymą, jį pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. Vertinimo
procedūros atliekamos Dalyviams nedalyvaujant.
Komisija patikrins, ar:
(i)

Dalyvio Pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

(ii)

visų Dalyvių, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytos Kainos nėra per didelės ir
nepriimtinos Valdžios subjektui;

(iii)

nenurodyta neįprasta maža kaina – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką pagrįsti pasiūlytą
Kainą;

(iv)

nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Pasiūlymo;

(v)

Pasiūlyme pateikti duomenys yra teisingi;

(vi)

Pasiūlymas atitinka Sąlygose nustatytus reikalavimus;

(vii)

Pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

(viii)

pateikiamas Finansinis veiklos modelis yra pagrįstas;

(ix)

pateiktas tinkamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (originalas);

(x)

Pasiūlyme nėra aritmetinių Kainos apskaičiavimo klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą
laiką jas ištaisyti.

Nustačius, kad Dalyvis ar jo Pasiūlymas netenkina bent vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų ir, aukščiau
nurodytais atvejais, jeigu Dalyvis per Valdžios subjekto nustatytą terminą neištaisys Pasiūlymo trūkumų,
tokio Dalyvio Pasiūlymą Valdžios subjektas atmes.
Dalyviui pageidaujant, Valdžios subjektas jam pateiks pasiūlymo atmetimo priežastis.
II.VERTINIMO KRITERIJAI
Nustatęs, kad Dalyvių Pasiūlymai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, Valdžios subjektas juos įvertins
pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų:
Nr.

Vertinimo kriterijus

Galimas
maksimalus
balų skaičius

Lyginamasis
svoris
ekonominio naudingumo
vertinime

1

Kaina (P) (visam Partnerystės sutarties
laikotarpiui)

P1 – 1

X=70

2

Ekonominiai kriterijai (T)

2.1

Objekto sukūrimo laikotarpis (T1)

2.2

Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo efektyvumas (T2)

Y=30
R11 – 100

Y1=10

1

Nr.

Vertinimo kriterijus

Galimas
maksimalus
balų skaičius

Lyginamasis
svoris
ekonominio naudingumo
vertinime

2.2.1

Techninis objekto efektyvumas (T21)

R21 – 100

Y21 = 4

2.2.2

Veiklos vykdymo efektyvumas (T22)

R22 – 100

Y22 = 6

2.3

Projekto
valdymo
plano,
apimančio R31 – 100
komunikacijos, suinteresuotų šalių, dokumentų,
rizikos valdymą, pagrįstumas, aiškumas ir
efektyvumas (T3)

Suma:

Y3=10

100

Pastaba. Tiekėjų pasiūlymai pagal T21, T22, T3 kriterijus vertinami ekspertinio vertinimu. Kiekvienas
Perkančiosios organizacijos komisijos narys kiekvieną pasiūlymą įvertina balais pagal kiekvieną kriterijų.
Pasiūlymų vertinimui komisija gali pasitelkti ekspertus.
a)Pasiūlymo ekonominį naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Kainos (P) ir kitų kriterijų (T) balus:
S=P+T
b)Kainos (P) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos
(Pp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

P

Pmin
X
Pp

c) Bendras kitų kriterijų balas (T) apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

d)Kriterijaus vertė (Ti) apskaičiuojama kriterijaus reikšmę (Ri) palyginus su geriausia to parametro
reikšme (Ri,max) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio ekonominio naudingumo
vertinime (Yi):

Kriterijaus 2.1 „Objekto sukūrimo laikotarpis” (T1) didžiausia balo reikšmė (R1) suteikiama Dalyvio
pasiūlymui, kurio Objekto sukūrimo laikotarpis (matuojama kalendorinėmis dienomis) yra trumpiausias.
Objekto sukūrimo laikotarpis nustatomas pagal „Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo plano“ dalį
„Grafikai“. Dalyviui nepagrindus arba nepakankamai aiškiai pagrindus Objekto sukūrimo laikotarpį,
Perkančioji organizacija turi teisę papildomai pareikalauti išsamesnio Objekto sukūrimo laikotarpio
pagrindimo.
Kriterijaus 2.2. „Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo efektyvumas” (T2) didžiausia balo reikšmė R2
suteikiama įvertinus dviejų kriterijų sumą:
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a)Kriterijaus 2.2.1 „Techninis objekto efektyvumas (T21)“ didžiausia balo reikšmė (R21) suteikiama
pasiūlymui, kuriuo įsipareigojama technine prasme efektyviausiai sukurti Specifikacijas atitinkantį
Objektą. Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo plane Dalyvis turi aprašyti siūlomus techninius
sprendinius ir pademonstruoti požiūrį į Objekto techninį efektyvumą. Reikalavimai šiam planui
pateikiami Sąlygų 21 priede. Balai suteikiami įvertinus informaciją „Objekto sukūrimo ir veiklos
vykdymo plano“ dalyje „Techninis objekto efektyvumas“. Vertinimo aspektai:
a.Siūlomų techninių Projekto įgyvendinimo sprendinių efektyvumas – iki 70 balų;
b.Techninių objekto charakteristikų atitikimas infrastruktūros naudojimo ilgalaikiškumo tikslams
– iki 30 balų.
b)Kriterijaus 2.2. „Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo efektyvumas” (T 2) kriterijaus 2.2.2 „Veiklos
vykdymo efektyvumas (T22)“ didžiausia balo reikšmė (R22) suteikiama pasiūlymui, kuriuo
įsipareigojama užtikrinti efektyviausią veiklos vykdymą objekte. Vertinimo aspektai:
a.Objekto sukūrimo efektyvumas. Balai suteikiami įvertinus informaciją „Objekto sukūrimo ir
veiklos vykdymo plano“ dalyse „Grafikai“ ir „Techninis objekto efektyvumas“ – iki 20 balų;
b.Siūlomas maksimalus statinio energijos suvartojimas (vidutinis metinis Objekto šilumos
energijos suvartojimas (kWh) ir energiją taupančių priemonių pagrindimas). Balai
suteikiami įvertinus informaciją „Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo plano“ dalyse
„Techninis objekto efektyvumas“ ir „Veiklos vykdymo efektyvumas“ – iki 40 balų;
c.Paslaugų kokybės užtikrinimo per visą veiklos vykdymo laikotarpį strategija ir siūlomų
priemonių efektyvumas. Balai suteikiami įvertinus informaciją „Objekto sukūrimo ir veiklos
vykdymo plano“ dalyje „Veiklos vykdymo efektyvumas“ – iki 20 balų;
d.Personalo veiklos vykdymui atranka, tinkamumo veiklai vykdyti užtikrinimas ir priežiūra.
Balai suteikiami įvertinus informaciją „Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo plano“ dalyje
„Veiklos vykdymo efektyvumas“ – iki 20 balų.
c)Kriterijaus 2.3 „Projekto valdymo plano, apimančio komunikacijos, suinteresuotų šalių, dokumentų,
rizikos valdymą, pagrįstumas, aiškumas ir efektyvumas” (T 3) balo reikšmės (R3) suteikiamos
vertinant Projekto valdymo planą, apimantį komunikacijos, suinteresuotų šalių, dokumentų, rizikos
valdymą. Reikalavimai šiam planui pateikiami Sąlygų 21 priede. Vertinimo aspektai:
a.Visų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių tiekėjų ir subtiekėjų atsakomybės už galutinį
Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo efektyvumą užtikrinimo planas – iki 20 balų;
b.Visų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių tiekėjų ir subtiekėjų bei valdžios subjekto
bendradarbiavimo ir komunikavimo planas visam veiklos vykdymo laikotarpiui – iki 30
balų;
c.Projekto rizikų valdymo plano efektyvumas visam veiklos vykdymo laikotarpiui – iki 50 balų.
III.GALUTINIS ĮVERTINIMAS
Valdžios subjektas įvertins Techninį ir Finansinį pasiūlymus pagal nurodytus vertinimo kriterijus.
Ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudaryta pasiūlymų eilė. Jei keleto Dalyvių ekonominis
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naudingumas bus vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į ją bus įrašytas Dalyvis, kurio Pasiūlymas
buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę ir sprendimą sudaryti
Partnerystės sutartį suinteresuotiems Dalyviams bus pranešta ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
vertinimo atlikimo.
Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Partnerystės sutartį su
Valdžios subjektu.
Tuo atveju, jeigu Konkurenciniame dialoge dalyvaus ir Pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis ir jo Pasiūlymas
atitiks Pasiūlymui keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Pasiūlymo vertinimas
pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų nebus atliekamas.
Dalyvio pageidavimu, Valdžios subjektas jam pateiks laimėjusio Pasiūlymo charakteristikas ir santykinius
pranašumus, dėl kurių šis Pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio Dalyvio
pavadinimą, išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.
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12 Sąlygų priedas
PASIŪLYMO PATEIKIMAS
Techninį ir Finansinį pasiūlymus reikia pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami kita kalba, jie turi
būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto
asmens.
Pateikiamus Techninį ir Finansinį pasiūlymus bei kitus dokumentus turi pasirašyti Kandidato įgaliotas asmuo
– kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Kandidato vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu
Techninį ir Finansinį pasiūlymus pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti
kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo.
Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant
neredaguojama elektronine forma. Pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu:
http://www.cvpp.lt/index.php?fileid=68&task=download&option=com_quickfaq&Itemid=71.
Pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, juo patvirtinant visą pasiūlymą. Atskirai
kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra
deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Valdžios subjektas turi teisę prašyti pateikti
dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Kandidato vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra,
antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Kandidato kilmės šalies
teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninę kopiją Valdžios subjektui reikia pateikti iki Pasiūlymo
pateikimo termino pabaigos. Skaitmeninė Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kopija turi būti pasirašyta
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto saugiu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS
priemonėmis.
Prieš pateikdami Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Kandidatai privalo kreiptis į Valdžios subjektą dėl jo
tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.
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13 Sąlygų priedas
A dalis

________________________________________________________________________________
(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
TECHNINIS PASIŪLYMAS

(Data) (numeris)

(Vieta)
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1asis etapas
(Projekto pavadinimas)

Dalyvio pavadinimas12
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotos buveinės adresas
Adresas korespondencijai

Pateikdami šį techninį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas 2012-02-[●]
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [●] ir kitus Konkurencinio
dialogo metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam pasiūlymui pateikti reikalingos
informacijos tikslumo ir išsamumo.
Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:
Projekto įgyvendinimo
sąlygos ir reikalavimai

Pasiūlymai

[Nurodyti Projekto sąlygas

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia
nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.
12
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Projekto įgyvendinimo
sąlygos ir reikalavimai

Pasiūlymai

ir reikalavimus, dėl kurių
Dalyvis
turi
pateikti
pasiūlymus]
[Nurodyti Projekto sąlygas
ir reikalavimus, dėl kurių
Dalyvis
turi
pateikti
pasiūlymus]
Kiti, Dalyvio nuomone,
Projekto
įgyvendinimui
svarbūs pasiūlymai

Siūlome tokius Partnerystės sutarties įgyvendinimo etapus:
Etapas

Etapo įgyvendinimo terminas

Etapo aprašymas

Partnerystės sutarties vykdymui pasitelksime šiuos subtiekėjus:
Subtiekėjo
pavadinimas

Kokiai Partnerystės
sutarties daliai įgyvendinti
jis pasitelkiamas

Duomenys, patvirtinantys subtiekėjo pajėgumus
įgyvendinti jam pavestą Partnerystės sutarties
dalį

Mūsų siūlymus dėl Partnerystės sutarties projekto, tiek naujai teikiamus, tiek pateiktus dar iki šio Techninio
pasiūlymo pateikimo, ir jų paaiškinimus pateikiame Partnerystės sutarties projekto tekste su pažymėtais
pakeitimais, kurį pridedame prie Techninio pasiūlymo.
Pateikdami šį Techninį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka
pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o
kartu su Pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki

2

Dokumento
puslapių skaičius

Pridedamų dokumentų pavadinimai

Eil. Nr.
1.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

2.

Objekto sukūrimo (statybų) ir eksploatacijos vykdymo, turto valdymo
planas

3.

Projekto valdymo planas apimantis komunikacijos, suinteresuotų šalių,
dokumentų, rizikos valdymą

4.

Kiti dokumentai, kurie, ūkio subjekto manymu, gali būti naudingi
vertinant Dalyvio Pasiūlymą

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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B dalis
_______________________________________________________________________________
(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
FINANSINIS PASIŪLYMAS

(Data) (numeris)

(Vieta)
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1asis etapas
(Projekto pavadinimas)

Dalyvio pavadinimas13
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotos buveinės adresas
Adresas korespondencijai

Šiuo Finansiniu pasiūlymu mes patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas 2012-02-[●]
Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris] ir CVP IS, pirkimo numeris – [●] ir kitus Konkurencinio
dialogo metu pateiktus dokumentus, ir įsitikinome dėl visos finansiniam pasiūlymui pateikti reikalingos
informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius
resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.
Mes siūlome tokią Kainą:
Eil.
Nr.
1.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Pasiūlymo kaina (visam Partnerystės sutarties

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia
nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.
13
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Eil.
Nr.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

laikotarpiui)
Kainos mokėjimų struktūra be PVM:
Mokėjimo
dalis14

Mato
vnt.

M1

Kredito srautai

tūkst.
Lt

M2

Nuosavo
kapitalo srautai

tūkst.
Lt

M3

Priežiūros
paslaugų ir
administravimo
sąnaudos

tūkst.
Lt

M4

Objekto
gyvavimo ciklo
išlaidos

tūkst.
Lt

M5

Mokesčių
srautai

tūkst.
Lt

M

Viso16:

tūkst.
Lt

Sutrumpinimas

Metai
Viso
1

2

...

N-1

N15

Mokėjimų dalių aprašymai ir sudedamosios dalys pateiktos 3 Sutarties priede „Atsiskaitymų ir mokėjimų
tvarka“.
Į nurodytą Kainą įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.
Kaip Finansinio pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų
18 priede pateiktą formą, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus,
pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir
pagrindžiame Partnerystės sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.
Finansinis pasiūlymas galioja iki Techninio pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Eil. Nr.
1.

Pridedamų dokumentų pavadinimai

Dokumento
puslapių
skaičius

Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai)

14

Mokėjimo dalys pateikiamos iš Finansinio veiklos plano [nurodyti tikslią plano vietą] apskaičiuotų rezultatų.
Paskutinis Partnerystės sutarties periodas (metai).
16
Bendra mokėjimo struktūros mokėjimų dalių suma per visą Partnerystės sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi
Pasiūlymo kainai.
15

5

Pridedamų dokumentų pavadinimai

Eil. Nr.
2.

Dokumento
puslapių
skaičius

Kiti dokumentai, kurie, ūkio subjekto manymu, gali būti naudingi
vertinant Dalyvio Pasiūlymą

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1
Pavadinimas

Punktas

Duomenys

Užsakovo pavadinimas ir adresas

1.1.2.2
1.3

ir

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo
ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt

Rangovo pavadinimas ir adresas

1.1.2.3
1.3

ir

[visi būtini privataus subjekto rekvizitai]

Inžinierius

1.1.2.4.
1.3.

ir

[visi būtini Inžinieriaus rekvizitai, jei
žinomi]

Darbo pradžia

1.1.3.2

[Darbų pradžios terminas]

Baigimo laikas

1.1.3.3

[galutinis Darbų pabaigos terminas]

Elektroninio ryšio priemonės

1.3

Užsakovo: [rekvizitai]
Rangovo: [rekvizitai]
Inžinieriaus: [rekvizitai, jei žinomi]

Taikoma teisė

1.4

Lietuvos Respublikos teisė

Pagrindinė kalba

1.4

Lietuvių

Bendravimo kalba

1.4

Lietuvių [gali būti nurodoma ir anglų ar
kita pasirinkta kalba]

Teisės naudotis Statybviete perdavimo
terminas

2.1

Per [terminas] nuo Partnerystės sutarties
sudarymo dienos

Atlikimo užtikrinimo suma

4.2

[nurodyti skaičių % arba sumą] nuo
Priimtos Partnerystės sutarties sumos,
nurodytos Akcepto rašte

Pranešimų dėl nenumatomų Užsakovo
reikalavimų klaidų, trūkumų ir defektų
laikotarpis

5.1

[skaičius] dienos.

Įprastinės darbo valandos

6.5

Pagal Įstatymus

Kompensacija (delspinigiai) dėl Darbų
uždelsimo

8.7 ir 14.15
(b)

[nurodyti skaičių procentais arba sumą]
nuo Partnerystės sutarties kainos per
dieną

7

Sutarta
didžiausia
kompensacijos
(delspinigių) dėl uždelsimo suma
Valiuta
Terminai draudimo pateikimui:
(a) draudimo įrodymui
(b) reikiamiems polisams
Mažiausia civilinės atsakomybės trečiajai
šaliai draudimo suma

8.7

14.2

[skaičius] % nuo Partnerystės sutarties
kainos
litai (LTL)

18.1

[skaičius] kalendorinių dienų

18.1

[skaičius] kalendorinių dienų

18.3

[suma] Lt

Pasiūlymą pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas:

_____________________________________
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14 Sąlygų priedas

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
(Garantija)
(Data) (numeris)

(Vieta)

Klientas, [įrašyti Kandidato pavadinimą; įmonės kodą, adresą; ūkio subjektų grupės atveju
išvardinti pilnus narių pavadinimus, pažymint atsakingąjį narį, arba pažymėti, kad Kandidatas pateikia
pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodant jungtinės veiklos sutarties datą ir
numerį], pateikė pasiūlymą dalyvauti „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto
centrinės dalies 1-asis etapas“ konkurse.
[Garanto pavadinimas, įmonės kodas][, atstovaujamas [filialo pavadinimas] filialo,] [adresas],
(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Kalėjimų
departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip [suma skaičiais],
([suma žodžiais, valiutos pavadinimas]), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti
(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [●]. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo,
tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas
sąlygas:
1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo galutinį pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus
galutinių pasiūlymų pateikimo terminui.
2. Laimėjęs konkursą, Klientas:
2.1. nepasirašo sutarties per Garantijos gavėjo nustatytą terminą;
2.2. nepateikia Prievolių įvykdymo užtikrinimo per Garantijos gavėjo nustatytą terminą.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos išdavimo data].
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data, ne trumpiau kaip Pasiūlymo galiojimo data].
Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus
gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko
patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
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A.V.______________________ ______ ____________
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardo raidė, pavardė)
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Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
(Laidavimas)
(Data) (numeris)

(Vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [●].
Šiuo laidavimo raštu Klientas [įrašyti Kandidato pavadinimą, įmonės kodą, adresą; ūkio subjektų
grupės atveju išvardinti pilnus narių pavadinimus, pažymint atsakingąjį narį, arba pažymėkite, kad
Kandidatas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodant jungtinės veiklos
sutarties datą ir numerį] ir Laiduotojas [įrašyti laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau –
Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos
(toliau – Garantijos gavėjas) [įrašyti laidavimo sumą skaičiais] ([įrašyti sumą žodžiais]) pagal šią laidavimo
sutartį.
KADANGI klientas pateikė raštišką pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) Valdžios subjektui,
dalyvaudamas Valdžios pirkimo konkurse „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus
miesto centrinės dalies 1-asis etapas“, pirkimo numeris [●],
TODĖL ŠIAM LAIDAVIMUI NUSTATOMOS TOKIOS SĄLYGOS:
Jei klientas atsiima arba pakeičia Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus pasiūlymų
pateikimo terminui; arba
Jei Valdžios subjektas praneša apie kliento Pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu šio Pasiūlymo
galiojimo laikotarpiu ir klientas atsisako pasirašyti Sutartį ar jos nepasirašo Valdžios subjekto nurodytu
terminu; ir (arba)
Jei klientas nepateikia Prievolių įvykdymo užtikrinimo per Valdžios subjekto nustatytą terminą
Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Valdžios subjektui aukščiau nurodytą sumą, gavęs
Valdžios subjekto pirmą raštišką pareikalavimą. Valdžios subjektas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo,
tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, nurodydamas, kuris
įvykis (įvykiai) įvyko.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [galiojimo terminas, ne trumpiau nei Pasiūlymo
galiojimo terminas].
Valdžios subjektas reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius
nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:
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A.V.______________________ ______ ____________
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardo raidė, pavardė)
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Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
(Garantija)
(Data) (numeris)

(Vieta)

Kliento [įrašyti Privataus subjekto pavadinimą, įmonės kodą, adresą;] prievolių įvykdymas pagal su
Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti
Sutartį Nr. [●] (toliau – Sutartis) dėl projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo iš
Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“ turi būti užtikrinti [nurodyti užtikrinamas prievoles] prievolių
įvykdymo garantija.
[Garanto pavadinimas, įmonės kodas] [, atstovaujamas [filialo pavadinimas] filialo,] [adresas]
(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos
gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], ([suma žodžiais, valiutos pavadinimas]), gavęs pirmą raštišką
Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [●] patvirtinantį, kad
Klientas neįvykdė ar netinkamai įvykdė prievoles pagal Sutartį, nurodant kokios prievolės nebuvo įvykdytos
ar įvykdytos netinkamai.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos išdavimo data].
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Ši garantija įsigalioja pasirašius Sutartį.
Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data].
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus
gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko
patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba
2.2Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytas prievoles;
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

A.V.______________________ ______ ____________
(įgalioto asmens pareigos) ( parašas) (vardo raidė, pavardė)

______________________ ______ ____________
(įgalioto asmens pareigos) ( parašas) (vardo raidė, pavardė)
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Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
(Laidavimas)
(Data) (numeris)

(Vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [●].

Kliento [įrašyti Privataus subjekto pavadinimą] prievolių dėl [nurodyti užtikrinamas prievoles]
įvykdymas pagal su Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos (toliau – Valdžios subjektas)
numatomą pasirašyti Sutartį Nr. [●] (toliau – Sutartis) dėl projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus –
Kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“ turi būti užtikrinti prievolių įvykdymo
laidavimu.
Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašyti laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir
adresą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja Valdžios subjektui [įrašyti laidavimo sumą
skaičiais] ([įrašyti sumą žodžiais, nurodyti valiutą]) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.
KADANGI Valdžios subjektas su Klientu pasirašė Sutartį,
TODĖL ŠIAM LAIDAVIMUI NUSTATOMOS TOKIOS SĄLYGOS:
Jei klientas nevykdo ar netinkamai vykdo numatytas prievoles,
Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Valdžios subjektui aukščiau nurodytą sumą, gavęs
Valdžios subjekto pirmą raštišką pareikalavimą. Valdžios subjektas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo,
tačiau privalo nurodyti, kurios prievolės buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos.
Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [galiojimo terminas]. Šio laidavimo rašto
galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.
Valdžios subjektas reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius
nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.
Laiduotojas:

A.V.______________________ ______ ____________
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardo raidė, pavardė)
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15 Sąlygų priedas

PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTAS
Pridedamas atskiru dokumentu.
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16 Sąlygų priedas

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Jeigu ūkio subjektas mano, kad Valdžios subjektas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir
tuo pažeidžia ar pažeis jo teisėtus interesus
Tokiu atveju ūkio subjektas gali pateikti Valdžios subjektui pretenziją dėl, ūkio subjekto nuomone, jo
teisėtus interesus pažeidžiančių Valdžios subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos
pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
Pretenziją galima pateikti Valdžios subjektui tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, per:
(i)15 (penkiolika) dienų nuo Valdžios subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo
Kandidatams ar Dalyviams dienos; arba
(ii)10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie Valdžios subjekto priimtą sprendimą dienos, tais atvejais, kai
Viešųjų pirkimų įstatymas nereikalauja raštu informuoti Kandidatus ar Dalyvius apie Valdžios
subjekto priimtus sprendimus.
Pretenziją Valdžios subjektas nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų
terminų ir iki Partnerystės sutarties sudarymo dienos. Išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą
Valdžios subjektas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo dienos, o apie priimtą
sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešti ūkio subjektui ir
kitiems suinteresuotiems Kandidatams ar Dalyviams. Tokiu atveju Valdžios subjektas taip pat informuos
apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
Jeigu Valdžios subjektas netenkina pretenzijos
Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą
terminą, ją pateikęs ūkio subjektas turi teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos apygardos teismą
ir prašyti:
1)taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti pirkimo procedūrą, Valdžios subjekto priimto
sprendimo vykdymą ir pan.;
2)panaikinti ar pakeisti Valdžios subjekto sprendimus;
3)atlyginti ūkio subjekto patirtą žalą;
4)pripažinti Partnerystės sutartį negaliojančia;
5)taikyti alternatyvias sankcijas.
Jeigu ūkio subjektas kreipiasi į teismą, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Valdžios subjektui prašymo ar
ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
Pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui reikia laikantis žemiau nurodytų terminų:
(i)per 15 (penkiolika) dienų nuo Valdžios subjekto priimto sprendimo išsiuntimo Kandidatams ar
Dalyviams raštu dienos;
(ii)per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie Valdžios subjekto priimtą sprendimą dienos, tais atvejais,
kai Viešųjų pirkimų įstatymas nereikalauja raštu informuoti Kandidatus ar Dalyvius apie tokius
priimtus sprendimus;
(iii)Per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai Valdžios subjektas turėjo pranešti apie priimtą
sprendimą dėl gautos pretenzijos, tačiau to nepadarė;
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(iv)Per 6 (šešis) mėnesius nuo Partnerystės sutarties sudarymo dienos, jei bus pareikštas ieškinys dėl
Partnerystės sutarties pripažinimo negaliojančia;
(v)Per 3 (tris) metus nuo tada, kai buvo sužinota arba turėjo būti sužinota apie neteisėtus Valdžios
subjekto sprendimus ar veiksmus, apie kuriuos Valdžios subjektas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą
neprivalo raštu informuoti Kandidatų ar Dalyvių arba apie juos paskelbti, jei prašoma atlyginti dėl
tokių veiksmų atsiradusią žalą.
Ginčų nagrinėjimo tvarka supaprastinai:
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17 Sąlygų priedas
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
L.Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: (8 5) 271 9003
Faks.: (8 5) 272 2778
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
Siekdamas dalyvauti Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau – Valdžios subjektas)
vykdomame konkurenciniame dialoge dėl projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – Kalėjimo iškėlimo
iš Vilniaus miesto centrinės dalies 1-asis etapas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su
vykdomu Projektu bei konkurencinio dialogo procedūromis susijusią konfidencialią informaciją
_____________________ (toliau – Kandidatas) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo
įsipareigojimus:
1.Kandidatas įsipareigoja laikyti konkurencinio dialogo metu iš Valdžios subjekto gautą bet kokią
informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu
atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų vidutiniškai apdairus verslininkas,
bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia
konfidenciali informacija:
1.1.yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;
1.2.yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją
atskleidusiam asmeniui;
1.3.turi būti atskleista tretiesiems asmenims Kandidatui siekiant dalyvauti konkurenciniame dialoge
arba vykdant Partnerystės sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys
tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne
mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo
pasižadėjime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Valdžios subjekto konfidencialią
informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Kandidatas, kaip už savo);
1.4.buvo savarankiškai sukurta Kandidato, nesinaudojant Valdžios subjekto konfidencialia
informacija, arba buvo anksčiau žinoma Kandidato;
1.5.pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Kandidatas
atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį,
ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija
laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant
informavimo Valdžios subjektą.
2.Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek konkurencinio dialogo
procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.
3.Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Kandidatui. Jų atžvilgiu taikoma
Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą.
___________________________
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[Vardas, pavardė, pareigos]
[Kandidato pavadinimas]
[Data]
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18 Sąlygų priedas

FINANSINIS VEIKLOS MODELIS
1.Dalyvis turi pateikti Finansinį veiklos modelį, kuris atitiktų šiuos reikalavimus:
1.1.Finansinis veiklos modelis turi būti parengtas visam partnerystės sutarties laikotarpiui.
1.2.Finansiniame veiklos modelyje pateikti skaičiavimai turi būti pagrįsti, t.y. finansinio modelio
sudarymui naudojamos prielaidos turi būti pagrįstos gerąja verslo praktika, finansų rinkų duomenimis,
makroekonominėmis tendencijomis ir pan.
1.3.Finansiniame veiklos modelyje pateikiami Dalyvio pasiūlymai ir aiškūs aprašymai dėl visų Sąlygose
išvardintų Privataus subjekto įsipareigojimų.
1.4.Atsižvelgti ir įtraukti į Finansinį veiklos modelį visas su Projektu susijusias išlaidas ir mokėtinus
mokesčius.
1.5.Atsižvelgti ir įtraukti į Finansinį veiklos modelį visų Privačiam subjektui perduodamų (prisiimamų)
rizikų eliminavimo sąnaudas arba pagrįsti, kaip jos bus sumažintos / eliminuotos be papildomų
sąnaudų.
1.6.Pateikti siūlomos investicijų finansavimo struktūros loginį pagrindimą, pateikti preliminarius
akcininkų/finansuotojų sprendimus suteikti nuosavą kapitalą bei finansinių institucijų preliminarius
sprendimus suteikti skolintą kapitalą ir jų sąlygas.
2.Finansinis veiklos modelis sudaromas atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į žemiau pateiktus punktus.
2.1Dalyvio struktūra ir santykis su Perkančiąja organizacija
Aprašyti (apie 1.000 žodžių) Dalyvio teisinę struktūrą ir esamus ar
2.1.1.Dalyvio struktūra
numatomus sutartinius santykius tarp Dalyvio narių (jeigu dalyvauti
Konkurenciniame dialoge kandidatuoja ūkio subjektų grupė).
2.1.2.Santykis su
Perkančiąja
organizacija

Aprašyti (apie 1.000 žodžių) Dalyvio ir Privataus subjekto valdymo
struktūrą, įskaitant pagrindinius asmenis valdymo struktūroje, ir jų
numatomus vaidmenis sąveikaujant su Perkančiąją organizacija.

2.2Privataus subjekto sutartiniai santykiai
2.2.1.Projekto tiekėjai ir Pateikti (mažiausiai) esmines sutarties sąlygas su visais pagrindiniais
tiekėjais ir subtiekėjais, įskaitant tiekėjus susijusius su projektavimu,
subtiekėjai
statyba, eksploatacija. Pateikti išsamią informaciją apie tiekėjų ir subtiekėjų
prievolių įvykdymo užtikrinimus (pvz., obligacijas, patronuojančių
bendrovių garantijas, banko akredityvus ar kitokias prievolių įvykdymo
užtikrinimo priemones).
2.3Finansinio pasiūlymo pagrindas
Bazinė data yra 2012 m. sausio 2 d. (toliau – Bazinė data)
2.3.1.Pagrindinės datos
Daryti prielaidą, kad sutarties pasirašymo data yra 2012 m. gruodžio 31 d.
(toliau – Prognozuojama sutarties pasirašymo data)
2.3.2.Valiuta

Pateikti kainas litais atsižvelgiant į Bazinę datą.

2.3.3.Kainų užtikrinimas Pasiūlyme nurodytos kainos turi galioti ne mažiau kaip nurodyta Sąlygose.
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Pasiūlyme nurodytos kainos gali skirtis dėl leidžiamų palūkanų normos ir
tarpbankinės palūkanų normos pasikeitimų.
2.3.4.Indeksavimas

Daryti prielaidą, kad Metinis atlyginimas indeksuojamas statybos sąnaudų
kainų indekso dydžiu, remiantis Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka (Sutarties
priedas Nr. 3). Skaičiavimo tikslams, daryti prielaidas, jog metinis statybos
sąnaudų kainų indekso pokytis lygus 1,00% ir indeksavimas atliekamas kas
metus pradedant nuo sausio 1 d. ir baigiant gruodžio 31 d. bei pirmas
koregavimas atliekamas nuo Bazinės datos iki Objekto eksploatacijos
pradžios datos.
Perkančioji organizacija taikys indeksavimą tik žemiau išvardintoms
išlaidoms:

(a)Paslaugų išlaidoms;
(b)Gyvavimo ciklo išlaidoms (reinvesticijų ir einamųjų remontų);
(c)Kitoms Privataus subjekto veiklos išlaidoms.
Tik gyvavimo ciklo išlaidų dalis realia verte Metiniame atlyginime gali
kisti Veiklos laikotarpiu.
(a)Dalyvis turi pateikti informaciją ir paaiškinimus apie visas taikomas
2.3.5.Palūkanų norma
bazines palūkanų normas;
(b)Dalyvis turi pateikti informaciją ir paaiškinimus apie visas taikomas
kredito maržas, pagrindinių paskolų maržas ir kitus Dalyvio manymu
reikiamus koregavimus susijusius su bazinėmis palūkanų normomis;
(c)Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie Privataus subjekto
planuojamas gauti palūkanas (palūkanų pajamas) iš Privataus subjekto
rezervinių sąskaitų ar iš kitų kreditinių sąskaitų.
(d)Planuojamos patirti palūkanų sąnaudos ir gauti palūkanų pajamos turi
būti pagrįstos detaliai aprašant skaičiavimuose naudojamas palūkanų
normas, ar daromas prielaidas dėl palūkanų normų.
2.3.6.Investicijų grąžos Tai tokia grąžos norma (vidinė pajamų norma, angl. Internal Rate of
Return), kuriai esant Investuotojo iš Privataus subjekto gautinų pajamų
norma
srautų dabartinė vertė prilyginama nuliui ir kuri apskaičiuojama pagal tokią
formulę:

kur:
IPSn – Investuotojo pinigų srautai. Tai nuosavo kapitalo srautai Projekto
finansavimui (pvz. Privataus subjekto akcijų apmokėjimo ir akcininkų
subordinuotų paskolų suteikimo dydžiai n-aisiais metais) ir nuosavo
kapitalo grąžos srautai (pvz. išmokėto paskirstytojo pelno ir atliktų pagal
subordinuotas paskolas mokėjimų dydžiai). Formulėje pavaizduoti pinigų
srautai apima tiek neigiamus (pinigų srautas Projekto finansavimui, į
Projektą), tiek teigiamus (pinigų srautas iš Projekto) pinigų srautus.
N – Sutarties galiojimo laikotarpis.
n – Sutarties n-ieji metai.
IGN – Investicijų grąžos norma.
Investicijų grąžos norma naudojama kaip diskonto norma kompensacijos
apskaičiavime Sutarties nutraukimo atveju.
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Dabartinių piniginių srautų vertes pateikti naudojant diskonto normą, lygią
2.3.7.Diskonto norma
Pasiūlymo pateikimo metu Finansiniame veiklos modelyje nurodytai
Investicijų grąžos normai.
Taip pat dabartinių piniginių srautų vertes pateikti naudojant metinę 6,06%
nominalią diskonto normą.
2.3.8.Metinio atlyginimo Dalyvio siūlomas Metinis atlyginimas turi būti apskaičiuotas nepritaikant
jokių papildomų modifikacijų, t.y. atlikdamas skaičiavimus, Dalyvis turi
skaičiavimas
daryti prielaidą, kad Privatus subjektas suteiks paslaugas pilna apimtimi,
t.y. nebus pritaikytas Metinio atlyginimo mažinimo mechanizmas.
2.4Finansavimo pajėgumas
2.4.1.Nuosavo kapitalo Dalyvis turi pateikti žemiau nurodytą informaciją apie Nuosavo kapitalo
teikėjus, akcininkus ir laiduotojus:
teikėjai,
akcininkai
ir
(a)Tinkamai patvirtintas kopijas Dalyvio ir Nuosavo kapitalo teikėjo (-ų)
laiduotojai
Pasiūlymą patvirtinančių valdybos (ar kito atitinkamo susirinkimo)
nutarimų bei Dalyvio ir kiekvieno Nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) vardu
pasirašytą sutikimą teikti Pasiūlymą;
(b)Detalią informaciją apie esminius pasikeitimus Dalyvio organizacijoje
nuo Paraiškos ar Pasiūlymo pateikimo datos;
(c)Numatomą įnešti kiekvieno Nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) kapitalo dydį
su įrodymais kaip šis kapitalas bus finansuotas;
(d)Finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus
prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį,
aprašymus;
(e)Paskutiniųjų trijų metų audituotas metines finansines ataskaitas arba kitą
finansinę būklę pristatančią informaciją;
(f)Ūkio subjektai, kurie neprivalo rengti audituotų metinių finansinių
ataskaitų, turi pateikti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas
neaudituotas paskutiniųjų trijų metų metines ūkio subjekto finansines
ataskaitas bei patvirtinimą, kad finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo ūkio subjekto finansinę būklę
ir yra parengtos remiantis galiojančiais apskaitos standartais;
(g)Informaciją apie visus reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali
paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų
metinių finansinių ataskaitų;
(h)Informaciją apie suteiktą kredito reitingą (jei reitinguojama).
Perkančioji organizacija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų
2.4.2.Finansavimo
dėl finansavimo pajėgumo.
pajėgumo
patikslinimas
2.5Projekto finansavimo planas
2.5.1.Projekto
finansavimo
planas

Kiekvienas Dalyvis turi pateikti Projekto finansavimo planą, kuris įrodytų,
kad Dalyvis pritraukė pakankamai lėšų Projekto finansavimui ir, kuris
atitinka toliau nurodytus punktus:
(a)Apima visą finansavimo struktūrą bei siūlomus instrumentus;
(b)Finansavimo šaltiniai atitinka lėšų panaudojimą visu Objekto sukūrimo
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laikotarpiu ir į Projekto finansavimo planą įeina:
(i)visų finansavimo šaltinių aprašymas;
(ii)visų laidavimo garantijų sąlygos ir išsami informacija kaip Privatus
subjektas vykdys šias sąlygas;
(iii)aprašymas apie Dalyvio/Privataus subjekto numatomą vykdyti
apsidraudimo strategiją ir reikalavimus.

2.5.2.Refinansavimas

2.5.3.Finansavimo
sąlygos

(c)Jei yra siūlomas finansavimo šaltinis bankas/ Privataus subjekto
obligacijos, pateikite šią informaciją:
(i)įrodymus apie finansuotojų įsipareigojimą suteikti reikiamą lėšų kiekį
Projekto finansavimui. Įrodymai pateikiami kaip išsamios
finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas.
Jei Dalyvis planuoja naudoti refinansavimo instrumentus, jis turi aprašyti
refinansavimo planą Pasiūlyme atsižvelgdamas į pateiktus punktus:
(a)Įrodyti, kad kiekvieno numatomo refinansavimo nauda įtraukta į
Pasiūlymą;
(b)Pateikti refinansavimo prielaidas dėl refinansavimo struktūros ir
laikotarpio, palūkanų normos, maržos, refinansavimo grąžinimo
laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitų, refinansavimo
padengimo ir kitų reikalaujamų rodiklių.
Projekto finansavimo planas turi apimti kiekvieno finansavimo šaltinio
sąlygas, kaip nurodyta žemiau:
Jei Dalyvio Pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu ir Dalyvis pasirašo Sutartį,
žemiau nurodyta informacija turi būti pateikta apie kiekvieną šalį, kurios
skirs ar organizuos finansavimą:
(a)Kiekvieno finansuotojo juridiniai duomenys ir kredito reitingas;
(b)Kiekvieno finansuotojo skiriama lėšų suma;
(c)Lėšų skyrimo grafikas, įskaitant siūlomą finansavimo grafiką Objekto
sukūrimo laikotarpiu;
(d)Įmokų nuostatos ir sąlygos, įskaitant grąžą arba pelningumą;
(e)Dividendų teisės;
(f)Balsavimo teisės;
(g)Sąlygos, jei numatyta, kurios nustatytų lėšų skyrimo įsipareigojimus.
Vertinant kiekvieną paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį
(įskaitant subordinuotą paskolą, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyta
informacija turi būti pateikta apie kiekvieną finansuotoją kaip išsamios
finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas:
(a)Kiekvieno paskolos teikėjo juridiniai duomenys ir kredito reitingas (jei
reitinguojama);
(b)Kiekvieno skiriama ar įsipareigota skirti lėšų suma;
(c)Lėšų išmokėjimo grafikas;
(d)Detali informacija apie atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir
nenumatytus atvejus;
(e)Grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su išpirkimo datomis, išankstinio
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grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos paskolos dalies apmokėjimo
sąlygas);
(f)Užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios
bendrovės ar trečiųjų šalių);
(g)Sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai;
(h)Palūkanų normos ir maržos įskaitant didėjimo/ mažėjimo mechanizmus;
(i)Esminius apribojimus, įsipareigojimus ir kitus reikalavimus;
(j)Reikalavimus rezervų sąskaitoms;
(k)Nemokumo ar kitus panašius susitarimus;
(l)Teisių ir pareigų perdavimo susitarimus;
(m)Išankstines sąlygas;
(n)Veiklos vertinimo (angl. due diligence) reikalavimus;
(o)Kitus apribojimus, reikalavimus, ar sąlygas, kurios finansiškai įtakotų
Dalyvio galimybę pritraukti finansavimą arba lėšų skirti numatytas
lėšas Projekto finansavimui.
Kiekvienos nuosavo kapitalo formos investicijai, žemiau nurodyta
informacija turi būti pateikta kaip išsamios nuosavo kapitalo teikimo sąlygos
arba įsipareigojimo raštas:
(a)Nuosavo kapitalo teikėjo juridiniai duomenys ir kredito reitingas (jei
reitinguojama);
(b)Detali informacija apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir
nuosavo kapitalo teikėjo finansinę būklę;
(c)Tinkamai patvirtintus valdybos protokolus (ar atitinkamus patvirtinimus
skirti lėšas), nurodančius nuosavo kapitalo kiekio skyrimą;
(d)Jei yra suteikiamos garantijos kaip finansavimo paketo dalis, turi būti
pateiktas kiekvienos patronuojančios bendrovės akcininkų raštiškas
sutikimas, kuriame nurodyta, kad ji yra pajėgi suteikti patronuojančios
bendrovės garantiją dėl nuosavo kapitalo prieinamumo Projektui ir
nurodyta, kad bendrovė turės pakankamai lėšų Projektui;
(e)Jei nuosavas kapitalas yra pritrauktas pasitelkiant išorinius šaltinius, šie
šaltiniai turi būti nurodyti, ir pateiktas raštiškas patvirtinimas, jog šių
išorinių šaltinių teikėjai sutinka skirti lėšas Projektui ir, kad numatytos
lėšos yra prieinamos.
2.5.4.Finansavimo
patvarumas

Projekto finansavimo plane Dalyvis turi pateikti savo finansinio tvarumo
aprašymą, įskaitant bet neapsiribojant aprašymu kaip Dalyvis valdys
pagrindines rizikas (pvz., palūkanų normos, Projekto plano vėlavimo,
infliacijos, veiklos vykdymo, eksploatacijos, statybos rizikas).

2.5.5.Įsipareigojimo
raštai

Dalyvis turi pateikti nuosavo kapitalo teikėjų valdybos protokolų (ar
atitinkamų patvirtinimų skirti lėšas) tinkamai patvirtintas kopijas, kaip
numatyta Sąlygose. Jei nuosavą kapitalą teikia trečiosios šalys, jos turi taip
pat pateikti įsipareigojimo raštą dėl numatytos investuoti sumos į Projektą.
Dalyviai turi pateikti visų pagrindinės paskolos teikėjų įsipareigojimo raštus.

2.6 Finansinis modelis
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2.6.1.Finansinis modelis Dalyviai turi pateikti parengtą finansinį modelį (toliau – FM) elektroniniu ir
popieriniu formatais.
ir jo struktūra
Dalyvių parengtas FM, turi atitikti šias prielaidas, skaičiavimų principus ir
struktūrą:
(a)FM turi būti parengtas Microsoft Excel 2007 skaičiuokle arba naujesne
jos versija;
(b)finansinės prognozės (išlaidų ir pajamų prognozės) FM turi būti pateiktos
nuo Sutarties pasirašymo datos iki Projekto pabaigos datos pusmečių
periodiškumu (I-ojo pusmečio pradžia – sausio 1 d., pabaiga – birželio
30 d., II-ojo pusmečio pradžia – liepos 1 d., pabaiga- gruodžio 31 d.);
(c)skaičiavimai atliekami litais, numatant galimybę skaičiavimus litais
pakeisti į skaičiavimus eurais;
(d)visos FM naudojamos prielaidos turi būti surašytos specialiai tam
skirtame darbalapyje ir jokie įvesties duomenys skaičiavimo
darbalapiuose neturi būti vedami, formulėse negali būti naudojamos
ciklinės nuorodos (angl. circular reference);
(e)įvedamų prielaidų (įvesties parametrus) laukelius pateikti mėlyna šrifto
spalva, o laukelių, kuriuose įvestos formulės (atliekami skaičiavimai),
juoda šrifto spalva;
(f)skaičiavimai, skaičiavimų seka darbalapiuose atliekami „iš kairės į dešinę
ir nuo viršaus žemyn“;
(g)rengiant FM stengtis naudoti kuo mažiau sąlygos funkcijos IF
konstrukcijų;
(h)FM neturi būti jokių paslėptų ar slaptažodžiu apsaugotų celių arba
darbalapių;
(i)visi FM darbalapiai turi būti paruošti spausdinimui A4 arba A3 formate,
juose pateikta informacija turi būti aiški ir įskaitoma bei kiekviename
lape turi matytis eilučių bei stulpelių pavadinimai.
2.6.2.Finansinio modelio Dalyvio parengtas FM turi apimti šias dalis (visai Projekto trukmei):
įvesties
(a)Prielaidų sąrašus (ne mažiau kaip viename atskirame darbalapyje):
duomenys
ir
(i)investicijų, eksploatavimo, periodinių priežiūros darbų ir paslaugų,
rezultatai
objekto gyvavimo ciklo išlaidos;
(ii)kintamos prielaidos (kurios keičiasi skirtingais Projekto periodais);
(iii)pastovios prielaidos (kurios yra pastovios visais Projekto
periodais);
(iv)mokesčiai;
(v)finansavimo prielaidos (įtraukiant ir refinansavimo prielaidas);
(vi)numatomos gauti papildomos (be Metinio atlyginimo) pajamos;
(vii)Metinio atlyginimo mechanizmas.
(b)Rezultatus:
(i)rezultatų santrauka;
(ii)finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas;
(iii)Metinio atlyginimo grafikas, kuriame nurodoma numatoma
mokėjimo data ir mokesčio dydis realia (neindeksuota) bei
nominalia (indeksuota) vertėmis;
(iv)siūloma finansavimo struktūra, kurioje pateikiami tikslūs paskolos
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gražinimo terminai, grąžintina paskolos suma ir su ja susiję
paskolos aptarnavimo mokesčiai nominalia verte, bei atitinkami
rezultatai kitiems finansavimo šaltiniams;
(v)Projekto, Investicijų grąžos skaičiavimai pagal skirtingus
finansavimo šaltinius (įskaitant ir refinansavimo naudą);
(vi)finansinės ataskaitos (balansas, pelno nuostolio ataskaita, pinigų
srautų
ataskaita),
parengtos
vadovaujantis
Lietuvoje
galiojančiais verslo apskaitos standartais;
(vii)pinigų srautų paskirstymo ataskaita (angl. Cash flow waterfall),
kuri atspindi pinigų srautų prieigos pirmenybę pagrįsta
investuotojo apribojimais ir Dalyvio Projekto finansavimo plane
numatytais reikalavimais;
(viii)apribojimų (angl. Covenants) skaičiavimai ir rezultatai;
(ix)finansiniai rodikliai, kurių reikalauja finansuotojai atsižvelgdami į
Dalyvio Projekto finansavimo plane nurodytą kapitalo struktūrą;
(x)Projekto vidinė grąžos norma prieš finansavimą ir mokesčius,
pateikiama realia ir nominalia vertėmis;
(xi)nuosavo kapitalo ir subordinuotų paskolų grąžos normas realia ir
nominalia vertėmis bei nuosavo kapitalo apjungta grąžos norma
(Investicijų grąžos norma), apimanti visas subordinuotas
paskolas ir nuosavą kapitalą;
(xii)Objekto sukūrimo išlaidų išskaidymas;
(xiii)papildantys rezultatai.
2.6.3.Finansinio modelio Dalyviai kartu su parengtu FM turi pateikti ir prielaidų rinkinį, kuriame būtų
aprašytos visos FM naudojamos prielaidos ir kurių detalumo turėtų pakakti
prielaidų
norint parengti analogišką finansinį modelį. Prielaidų rinkinyje pateikiama
rinkinys
informacija turi apimti:
(a)finansavimo prielaidų (įskaitant refinansavimo) santrauką, įtraukiant ir
informaciją apie visus finansavimo mokesčius ir išlaidas atskirai;
(b)investicijų, periodinių priežiūros darbų ir paslaugų, eksploatavimo,
objekto gyvavimo ciklo išlaidų paskirstymo tvarkaraštį;
(c)makroekonomines prielaidas;
(d)mokesčių prielaidas;
(e)nusidėvėjimo normos skaičiavimo ir kitas naudojamas apskaitos politikos
normas;
(f)visas kitas prielaidas, būtinas parengti Finansinį modelį.
Finansinio modelio prielaidų rinkinys turi būti suderintas su Finansiniu
modeliu. Jei Finansinio modelio prielaidų rinkinys nėra suderintas su
Finansiniu modeliu, perkančioji organizacija Finansinio modelio nevertina ir
kreipiasi į Dalyvį pateikti iš naujo Finansinį modelį arba Finansinio modelio
prielaidų rinkinį.
2.6.4.Finansinio modelio Dalyviai turi parengti ir pateikti Finansinio modelio naudotojo instrukciją,
kurioje turi būti paaiškintas Finansinio modelio funkcionalumas bei
naudotojo
pagrindiniai principai, kuriais remtasi kuriant modelį. Naudotojo
instrukcija
instrukcijoje pateikta informacija turėtų būti pakankamai išsami, kad
Perkančioji organizacija galėtų keisti modelio įvesties duomenis.
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FM turi leisti atlikti jautrumo analizę toliau nurodytose srityse:
(a)Metinio statybos sąnaudų kainų indekso pokyčio po sutarties
pasirašymo, kai kainų pokyčio rizika priskiriama Perkančiajai
organizacijai ir kai kainų indekso pokyčio rizika priskiriama
Privačiam subjektui;
(b)Palūkanų normai;
(c)Kapitalo ir veiklos išlaidoms;
(d)Vėluojant užbaigti projektą;
(e)Finansavimo šaltinių santykiui (pvz. skolos ir nuosavo kapitalo
santykiui).
2.7 Metinio atlyginimo nustatymas
2.7.1 Metinio atlyginimo Dalyviai turi užpildyti ir pateikti visas Metinio atlyginimo nustatymo formas,
pateikiamas kartu su šiuo priedu (nuo formos A1 iki A6). Išskyrus tuos
nustatymo formos
atvejus, kurie aiškiai įvardyti šiame priede, visos kainos turi būti nurodytos
atsižvelgiant į PVM mokestį. Kainodaros formose naudojamos nuorodos į
Finansinį modelį turi nurodyti konkrečią Finansinio modelio celę, kurioje yra
informacija apie atitinkamą įvesties prielaidą ar rezultatą.
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Forma A1 – Metinis atlyginimas, nominalia verte
Projekto
metai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

M
Metinis atlyginimas, iš viso
(tūkst. Lt be PVM)

Nuoroda finansiniame modelyje

17

17

Naudojamos nuorodos į Finansinį modelį turi nurodyti konkrečią Finansinio modelio celę, kurioje yra informacija
apie atitinkamą įvesties prielaidą ar rezultatą
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Forma A2 – Metinis atlyginimas

Projekto
metai

Metinis atlyginimas nominaliomis vertėmis (jei nenurodyta kitaip)
1
Indeksuojama Metinio
atlyginimo dalis, realia
verte
(tūkst. Lt be PVM)

2
Indeksuojama Metinio
atlyginimo dalis,
(tūkst. Lt be PVM)

3
Neindeksuojama Metinio
atlyginimo dalis,
(tūkst. Lt be PVM)

4
Objekto gyvavimo
ciklo išlaidų dalis
Metiniame atlyginime,
(tūkst. Lt be PVM)

5 (2+3)
Metinis atlyginimas,
iš viso
(tūkst. Lt be PVM)

Nuoroda
finansiniame
modelyje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Forma A3 – Metinio atlyginimo sudedamosios dalys

Projekto
metai

Metinio atlyginimo dalys, nominalia verte
M1

M2

Kredito srautai
(tūkst. Lt be
PVM)

Nuosavo kapitalo
srautai (tūkst. Lt be
PVM)

M3
Priežiūros paslaugų
sąnaudos
(tūkst. Lt be PVM)

Administravimo
sąnaudos
(tūkst. Lt be PVM)

M4

M5

Objekto gyvavimo
ciklo išlaidos
(tūkst. Lt be PVM)

Mokesčių
srautai (tūkst. Lt
be PVM)

M
(=M1+M2+M3+M4+M5)
Metinis atlyginimas,
iš viso
(tūkst. Lt be PVM)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

13

Forma A4 – Privataus subjekto metinės sąnaudos
Pateikiama detali informacija apie metines einamąsias Privataus subjekto sąnaudas. Nurodytos sąnaudos turi padengti Privataus subjekto veiklos, valdymo
bei administravimo išlaidas, bet neturi apimti išlaidų, susijusių su paslaugų teikimu. Privataus subjekto sąnaudos turi būti suskirstytos atsižvelgiant į tokias
grupes:
Sąnaudų grupė

Sąnaudos
(tūkst. Lt su PVM)

Nuoroda finansiniame
modelyje

Administracijos darbo užmokestis
Patalpos
Techniniai darbai ir paslaugos
Juridinės paslaugos
Audito/ mokesčių konsultavimo paslaugos
Viešinimo paslaugos
Draudimo paslaugos
Kita (įvardinti)
Kita (įvardinti)
Iš viso
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Forma A5 – Infrastruktūros objekto vystymo ir kapitalo investicijos
Pateikiamos infrastruktūros objekto vystymo, statybos ir objekto pripažinimo tinkamu naudoti investicijų pasiskirstymas. Nurodant statybos sąnaudas turi
būti aiškiai nurodyta, nuo kurių kapitalo investicijų jos buvo patirtos.
Investicijų/ sąnaudų grupė

Investicijos/ sąnaudos
(tūkst. Lt su PVM)

Nuoroda finansiniame
modelyje

Projektavimas
Žemės darbai
Pamatai
Konstruktyvas
Fasadai, langai, durys
Stogas
Dalinė apdaila
Pilna apdaila
Vidaus inžinerinės sistemos (vidaus vandentiekio, kolektorinio šildymo, buitinės ir lietaus
kanalizacijos, vėdinimo, elektros ir apšvietimo, ryšių tinklai ir kt.)
Kita įranga (įrengimai, neįgaliųjų keltuvai ir pan.)
Lauko inžineriniai tinklai (pastatui reikalingų inžinerinių tinklų įrengimas su pasijungimu į
veikiančius tinklus: vandentiekis, buitinė ir lietaus kanalizacija, dujos, elektros ir ryšių tinklai,
siurblinės priešgaisriniai rezervuarai ir kt.)
Gerbūvis (sklypo sutvarkymas įrengiant dangas, pėsčiųjų takus, privažiavimus, automobilių
stovėjimo aikšteles ir pan.)
Administracinės išlaidos
Draudimas
Statybos leidimo išdavimo išlaidos
Prijungimo prie inžinerinių tinklų (vandens, elektros, dujų, komunikacinių ryšių, kelių) išlaidos
Įranga
Kitos išlaidos/ investicijos
Iš viso
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Forma A6 – Įranga
Pateikiama detali informacija apie įrangos įsigijimo, paruošimo naudoti, pripažinimo tinkama naudoti sąnaudas atsižvelgiant į Sąlygų 2 priedo 4 skyriuje
pateiktus techninius reikalavimus ir Sąlygų 20 priedą.
Įranga

Įrangos paruošimo ir pripažinimo tinkama naudoti sąnaudos
(tūkst. Lt su PVM)

Įrangos kaina
(tūkst. Lt su PVM)

Nuoroda finansiniame
modelyje

Įranga 1 (nurodyti)
Įranga 2 (nurodyti)
Įranga 3 (nurodyti)

Iš viso
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19 Sąlygų priedas
TIESIOGINIS SUSITARIMAS

Pridedama atskiru dokumentu.

1

20 Sąlygų priedas
PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS
Pridedama atskiru dokumentu.

1

21 Sąlygų priedas
OBJEKTO SUKŪRIMO IR VEIKLOS VYKDYMO PLANO
IR
PROJEKTO VALDYMO PLANO, APIMANČIO KOMUNIKACIJOS, SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ,
DOKUMENTŲ, RIZIKOS VALDYMĄ REIKALAVIMAI
Objekto sukūrimo ir veiklos vykdymo planas (toliau – Planas) yra Dalyvio pateikiamas Objekto sukūrimo ir
eksploatacijos vykdymo bei turto valdymo aprašas, pateikiamas kartu su Pasiūlymu. Pagal pateiktą Planą bus
sprendžiama apie Dalyvio gebėjimus ir atitikimą Projekto įgyvendinimui. Šiame Plane Dalyvis turi nurodyti
kaip įgyvendins Projektą, pateikdamas statybos, projektavimo ir eksploatacijos darbų bei turto valdymo
detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus
reikalavimus, sugebės įgyvendinti Projektą. Planui keliami reikalavimai nurodomi A dalyje.
Projekto valdymo planas, apimantis komunikacijos, suinteresuotų šalių, dokumentų, rizikos valdymą (toliau
– Projekto valdymo planas) yra pateikiamas kartu su Pasiūlymu, ir turi apimti komunikacijos, suinteresuotų
šalių, dokumentų ir rizikos valdymo klausimus, t.y., kaip Dalyvis, įgyvendindamas Projektą įsivaizduoja
spręsti nurodytus klausimus. Planui keliami reikalavimai nurodomi B dalyje.
Aprašant A dalyje išvardintus klausimus turi būti nurodoma Projekto įgyvendinimas aplinkos apsaugos
standartų įgyvendinimo kontekste ir turi būti parengtas atžvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktus statybos ir aplinkosaugos srityje (pvz., kaip bus laikomasi aplinkosauginių
reikalavimų (Techninių reikalavimų statybos reglamentus STR 2 (2007-05-23): STR 2.01.01 (2):1999, STR
2.01.01(3):1999, ir kt.); kaip bus užtikrinimas Darbų ir Paslaugų atitikimas pagal Specifikacijose nurodytus
standartus).
Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo,
siūlomas Projekto įgyvendinimas turi atitikti minėtos direktyvos keliamus reikalavimus naujiems pastatams.
A dalis
Nr.

Plano dalis

I. Grafikai

Aprašymas
Dalyvis parengia grafiką, kuriame nurodo pagrindinių Projekto įgyvendinimo
etapų laikotarpius ir terminus bei detaliai pagrindžia planuojamą jų trukmę.
Objekto sukūrimo laikotarpis, jo pagrindimas. Objekto sukūrimo laikotarpiui
pagrįsti Dalyvis parengia Objekto sukūrimo planą, detalizuodamas planuojamą
procesą pagal pagrindinius etapus:
Techninio projekto parengimas;
Techninio projekto ekspertizė;
Leidimo statybai gavimas;
Darbo projekto parengimas
Statybos rangos darbai pagal pagrindinius konstruktyvus ir/arba techninio
projekto dalis;
Aprūpinimas įranga;
Pripažinimas tinkamu naudoti;
Teisinė registracija;
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Nr.

Plano dalis

Aprašymas
Eksploatacijos pradžia;
Kiti Dalyvio nuomone svarbūs etapai.
Veiklos laikotarpis ir pagrindinių etapų detalizavimas.

II. Techninis
objekto
efektyvumas

Objekto techninės charakteristikos turi būti pristatytos šiais aspektais:
Statinio konstrukcijos:
oIšorinės sienos;
oVidinės sienos;
oPerdangos;
oStogai;
oĮmontuoti konstrukciniai elementai.
Statinio techninių įrenginių darbų vykdymo aprašymą. Sudedamieji elementai:
oNutekamųjų vandenų, vandens, dujų tiekimo įrenginiai;
oŠilumos tiekimo įrenginiai;
oTechniniai ventiliacijos įrenginiai;
oAukštosios, vidutinės ir žemosios įtampos įrengimai;
oTelekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo įrenginiai;
oKėlimo ir transportiniai įrenginiai;
oSpecifinio naudojimo įrenginiai;
oPastato automatizavimas.
Techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių įdiegimo aprašymą. Sudedamieji
elementai:
oApsauginė inžinerija;
oĮeigos kontrolė;
oVaizdo stebėjimas.
Įrenginių ir kitų elementų įrengimo darbų vykdymo aprašymą. Sudedamieji
elementai:
oPasivaikščiojimo kiemai;
oAplinka;
oSustiprinti paviršiai;
oStatybinės išorinių įrengimų konstrukcijos;
oTechninės išorinių įrengimų sistemos.
Kitų elementų įrengimo/sukūrimo aprašymą. Sudedamieji elementai:
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Nr.

Plano dalis

Aprašymas
oĮranga;
oInterjeras.
Infrastruktūros eksploatavimo cikliškumas ir jos įvertinimas. Sudedamieji
elementai:
okonstrukcijų, šildymo ir karšto vandens sistemos;
ovėdinimo sistemos;
ovandentiekio ir nuotėkų sistemos;
ogeriamojo vandens mėginių ėmimo;
oelektros vidaus ir išorės tinklų sistemos;
opriešgaisrinės sistemos;
oapsaugos sistemos;
oenergetinio naudingumo.
Pateikti aprašymus dėl bendrųjų su statyba susijusių klausimų:
onulinės-emisijos technologijų įdiegimas sukuriamame Objekte (ar bus
įdiegtos tokios technologijos);
o

Saugios ir ekologiškos aplinkos standartą atitinkančio Objekto
sukūrimas;

o

Sukuriamo Objekto funkcionalumas, našumas (pvz. galimybė po 5 metų
aptarnauti didesnį skaičių vartotojų), modernizavimo galimybės;

oasmenų ir transporto patekimas į pastatus;
oPastatų fasado architektūra
oapšvietimas;
okiti susiję klausimai.
Objekto ir jo elementų gyvavimo laikotarpis ir ciklas
oDetaliai aprašomi Objekto ir jo atskirų elementų gyvavimo ciklai,
reinvesticijų poreikis, kaip numatoma stebėti Objektą, kokios Dalyvio
vykdomos veiklos užtikrins tinkamą Objekto būklę ir eksploatacines
savybes, kad laiku būtų rekonstruoti, pakeisti savo gyvavimo ciklo
pabaigą pasiekę Objekto elementai.
Infrastruktūros sukūrimo, jos priežiūros kokybė ir ilgaamžiškumas
o

Aprašoma infrastruktūros kūrimui naudojamos medžiagos, numatyti
įrengti įrengimai, jų kokybiniai parametrai, eksploatacinės savybės,
patvarumas ir pateikiama kita informacija, leisianti Perkančiajai
organizacijai įverti pasiūlymą.

III. Veiklos vykdymo Aprašyme turi būti pateikiami detalūs šių Paslaugų teikimo apibūdinimai:
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Nr.

Plano dalis

Aprašymas

efektyvumas

Techninių ir inžinerinių paslaugų aprašymas;
Statinio techninių įrenginių apsaugos priemonių priežiūros paslaugų aprašymas;
Komunalinių paslaugų teikimas ir sistemų priežiūra:
oelektros energijos tiekimas ir sistemų priežiūra;
ošilumos energijos tiekimas ir sistemų priežiūra;
ovėdinimo tiekimas ir sistemų priežiūra;
okaršto ir šalto vandens tiekimas ir sistemų priežiūra;
onuotėkų šalinimas ir sistemų priežiūra.
Pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos:
oįprastiniai valymo darbai;
oavariniai valymo darbai;
ovisų patalpų valymas;
obaldų, tvirtinimo detalių ir įrangos valymas;
oatliekų tvarkymas ir šalinimas.
Teritorijos priežiūros paslaugos:
ožole apsodintų plotų priežiūra;
omedžių, dekoratyvinių augalų, krūmų ir lapijos priežiūra;
odangos valymas;
oautomobilių parkavimo aikštelės valymas;
okitų lauko plotų priežiūra.
Taip pat aprašymas turi apimti šiuos klausimus:
oTeritorijos apželdinimą;
oVejos įrengimą;
oMedžių bei krūmų sodinimą, gėlynų įrengimą;
oŠiukšlių išvežimą;
oSniego išvežimą žiemos laikotarpiu;
oIr kt.
Atsižvelgiant į Specifikacijose numatytus reikalavimus, taip pat turi būti
aprašomi šie punktai:
oMaitinimo paslaugos;
oSkalbimo paslaugos;
oSocialinių programų vykdymas;
oParduotuvių veiklos organizavimas;
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Nr.

Plano dalis

Aprašymas
oKirpyklos veiklos organizavimas;
oBuitinės technikos nuoma.
Apsaugos, užpuolimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos priežiūra:
ovaizdo stebėjimo sistemos priežiūra;
oįsilaužimo signalizacijos priežiūra;
oužpuolimo signalizacijos priežiūra;
opastato administracinių patalpų signalizacijos priežiūra;
oOVT skyriaus signalizacijos priežiūra;
onarkotikų laikymo patalpų signalizacijos priežiūra;
ogaisrinės signalizacijos sistemos priežiūra;
odūmų šalinimo sistemos priežiūra;
otelefonspynių priežiūra.
Teikiamų Paslaugų valdymo standartas, kuriame aprašoma:
osutarčių valdymas;
onuolatinis veiklos sistemų tobulinimas;
oremontas;
ovalymo paslaugos;
oturto valdymo paslaugos;
oekstremalių situacijų planavimas;
oaplinkos vadyba;
osaugumas;
odaiktų kraustymas ir informacijos teikimas.
Objekto nuolatinės priežiūros vykdymas, Objekto priežiūros darbai, (jų
cikliškumas), kurie apima:
operiodišką Objekto stebėseną ir apžiūrą;
onustatytų trūkumų bei gedimų šalinimą;
oinfrastruktūros nusidėvėjimą ir atnaujinimą;
oremonto (einamojo ir kapitalinio) darbus.

IV. Kiti klausimai

Detaliai aprašomi šie esminiai punktai, kurie turės būti užtikrinami visą Projekto
vykdymo laikotarpį:
subrangovų klausimai bei jų kontrolės vykdymas (apibūdinti kaip bus
užtikrinama subrangovų vykdomų darbų kokybė, kaip vyks jų darbų
kontrolė, kokių atskaitų ir kas kiek laiko bus reikalaujama iš subrangovų);
Projekto įgyvendinimo kokybė;
garantijų klausimai;
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Nr.

Plano dalis

Aprašymas
galiojančių licencijų ir leidimų turėjimas;
atitikimas sertifikuotiems reikalavimams;
tinkamumo standartai;
ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad Planą pateikdamas Dalyvis gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais
reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Perkančioji organizacija galės išsamiau įvertinti
Pasiūlymą.
B dalis
Nr. Plano dalis

Aprašymas

I

Komunikacija Aprašoma kokias būdais vyks komunikacija ir bendradarbiavimas tarp visų Projekte
dalyvaujančių tiekėjų ir subtiekėjų (turi būti nurodoma, ar bus paskirtas atsakingas
asmuo už informacijos pasikeitimo klausimus, kaip būtų organizuojami susirinkimai
aptarti Projekto eigą ir kt. susiję klausimai), ataskaitų teikimo, aptarimo tarp Valdžios
subjekto ir Dalyvio periodiškumo klausimai, kokiomis priemonėmis bus vykdoma
komunikacija, kaip užtikrinamas komunikacijos savalaikiškumas ir efektyvumas ir
kt.

II

Suinteresuoto
s šalys

Šioje dalyje turi būti nurodoma, kaip Projekto įgyvendinimo metu vyks komunikacija
su suinteresuotomis šalimis (trečiaisiais asmenimis). Turi būti nurodoma:
kokias būdais suinteresuotoms šalims bus teikiama informacija apie Projektą;
kaip bus sprendžiami konfliktai tarp Dalyvio ir suinteresuotų šalių;
kaip bus derinami klausimai su Valdžios subjektu dėl informacijos teikimo.
Taip pat turi būti nurodoma, ar bus paskirtas atsakingas asmuo už informacijos apie
Projektą teikimą suinteresuotoms šalims ar žiniasklaidai.

III

Dokumentai

Dalyvis turi nurodyti kokiu būdu ir kokiu dažnumu teiks Valdžios subjektui
informaciją apie vykdomus Darbus ir teikiamas Paslaugas.
Taip pat pateikti informaciją:
kaip bus rengiamos ataskaitos apie Objektų sukūrimo darbus bei Paslaugų teikimą;
ar bus sukuriama duomenų bazė Valdžios subjektui kontroliuoti jo vykdomą veiklą
sudarant elektroninio prisijungimo prie duomenų galimybę;
kaip bus dokumentuojama ir kaupiama informacija apie įvykdytas veiklas Dalyvio
organizacijoje ir užtikrintas informacijos atsekamumas ir kokybė.

IV

Rizikų
valdymo
planas

Rizikų valdymo planas turi apimti:
Rizikas Objekto sukūrimo metu;
Rizikas paslaugų teikimo metu;
Rizikų aprašymą, jų identifikavimą, rizikos tikimybę, jos finansinį poveikį bei
poveikį Projekto grafikui, numatomas valdymo priemones.
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Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto valdymo planą pateikdamas Dalyvis gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant
pateiktais reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Perkančioji organizacija galės
išsamiau
įvertinti
Pasiūlymą.
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22 Sąlygų priedas
INFORMACIJA APIE KANDIDATO VYKDYTAS SUTARTIS
Pateikiame informaciją apie per pastaruosius 5 metus (jeigu Paslaugos teikėjas veikia trumpiau nei 5 metus nuo jos įregistravimo datos) Kandidato įvykdytas sutartis Sąlygų 4 priede lentelės „II. Ekonominės ir
finansinės būklės reikalavimai“ 2.1, 2.4, 2.5 ir 2.6 punktuose nurodytose srityse.
Kandidatas
Kandidato narys (-iai)
Kvalifikacinis reikalavimas

Projekto eilės numeris

Pasirinkti atskirai po vieną reikalavimą, kuriam pateikiami šį reikalavimą
atitinkančių projektų informacija:
Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimas 2.1 arba
Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimas 2.4 arba
Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimas 2.5
(numeruojama iš eilės pradedant nuo 1)

Informacija

Atsakymai

Projekto pavadinimas

Projekto informacija apimanti oficialų projekto pavadinimą ir sutarties
numerį.

Projekto vieta

Šalis, miestas, gatvė, projekto sklypas ar plotas.

Užsakovas

Užsakovo pavadinimas.

Užsakovo kontaktinė
informacija

Pagrindiniai užsakovo kontaktiniai asmenys, vardas pavardė, pareigos, rolė,
telefono numeriai, elektroninis paštas, pašto adresas. Pateikiant šią
informaciją Kandidatas suteikia teisę Perkančiajai organizacijai ar jos
atstovams susiekti su kontaktiniais asmenimis dėl visų klausimų, įskaitant
informacijos ir dokumentų užklausimą, susijusių su Konkurenciniu dialogu.

Sutarties trukmė

Sutarties pradžios data, statybos ar administravimo paslaugų pabaiga,
sutarties pabaiga.

Kandidato dalyvavimo
projekte trukmė

Dalyvavimo pradžia, dalyvavimo trukmė.

Projekto aprašymas

Investicijų vertė, apimtis ir sudėtingumas.

Projekto esama situacija

Aprašyti esamą projekto situaciją nusakant pagrindinius įgyvendintus etapus.

Sutarties modelis

Nurodyti sutarties struktūrą: pvz. partnerystė, projektuok-statyk, statyk ar kt.

Rolė (-s) projekte

Rolės, pareigos ir atsakomybės projekte.

Kita informacija

Kita informacija, kuri Kandidato nuomone yra svarbi vertinant Kandidato
kvalifikaciją.
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