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DEL ISVADOS PATEIKIMO

Finansq ministerij4 i5nagrinejusi Klaipedos miesto savivaldybes administracijos pateikt4
,,Klaipedos daugiafunkcis sveikatingumo centraso' koncesijos sutarties projekt4 (toliau - S-utarties
projektas), ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijq lstatymo (toliau - Koncesijq
istatymas) 14 straipsnio 1l dalimi, teikia i5vadq del koncesijos sutarties projekto finansiniq s4lyiq
vertinimo fiskalines drausmds reikalavimq poZitriu. Sutarties proj ekto vertinimas atliktas
vadovaujantis Europos Sqjungos statistikos tarnybos (Eurostato) ValdZios dehcito ir skolos vadovo
(2016 metq redakcija) (toliau - Eurostato MGDD) nuostatomis.

Noretume atkreipti demesi, kad pagal Koncesijq istatymo 3 straipsnio l0 dali koncesija yra
suteikiandiosios institucijos koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyi [king komercing vei64,
apimandi4 paslaugq teikimq ir (ar) darbq vykdym4, ir (ar) viesqjq paslaugq teikim4, kai
koncesininkas pagal koncesijos sutarti prisiima vis4 ar didZiqiq dali su tokia veikla susijusios rizikos
bei atitinkamas teises ir pareigas, o koncesininko atlygi ui toki4 veikl4 sudaro tik teises uZsiimti
atitinkama veikla suteikimas ir pajamos i5 tokios veiklos arba tokios teises suteikimas ir pajamos iS
tokios veiklos kartu su atlygiu, mokamu koncesininkui suteikiandiosios institucijos, atsilvelgiant ijos prisiimt4 rizikq. Pagal 5i4 imperatyvi4 koncesijos s4lyg4, atlygi koncesininkui suteikiandioji
institucija gali moketi tik tuo atveju, jeigu ji prisiima dali rizikos ir tik Sios rizikos apimtimi.

Kalbant apie rizikos pasiskirstymq tarp Sutarties Saliq paZymetina:
I' Sutarties projekto 14.12. papunktyje numatyta, kad nutraukus Sutarti arjai pasibaigus,

Koncesininkas privalo bes4lygi5kai ir kaip imanoma greidiau grsinti Suteikiandiajai institucijai su
teikiamomis paslaugomis susijusias teises ir igaliojimus, iskaitant ir pagal su Sutarties vykdymu
susijusias sutartis, kurios Sutartyje leidZiamais atvejais nesibaigia kartu su Sutartimi. pairymetina,
kad ValdZios subjektas neturi prisiimti rizikos ir isipareigojimq pagal su Sutarties vykdymu
susijusias sutartis, o tokios Privataus subjekto pasiraSytos sutartys tuetq baigtis kartu su Sutartimi
(4 nutraukus arjai pasibaigus).

2. Tikslintinas Sutarties projekto 21.1.4 punktas, kuriuo nustatomas atleidimo atvejis del
investicijq atlikimo vdlavimo, sukelto igaliotq Lietuvos vie3ojo sektoriaus institucijq veiksmais.
Atkreiptinas demesys, kad pagal Sutarties projekto nuostatas, perdavus Inffastruktiir4 privadiam
subjektui, jam suteikiamas leidimas atlikti Investicijas, teikti Paslaugas, valdant ir naudojant
Infrastrukt0r4 ir teikiant Paslaugas gauti i5 veiklos pajamas, todel nera aisku kokie vielojo
sektoriaus institucijq veiksmai gali itakoti Sio atleidimo atvejo pasireiSkimq, kai Koncesininko
investicijos i turt4 yra patalpq lrengimas, irangos isigijimas ir pan.

Patymdtina, kad Atleidimo atvejai visuomet yra susijg su Sutiekiandiosios institucijos
prisiimta rizika, todel kyla abejones del21.1.6 punkto nuostatq tinkamumo, kuriuo nust3*S3t
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atleidimo atvejis, kai ivyksta esminis elektros energijos, vandens tiekimo sutrikimas ar atsiranda jos
trukumas ne del Koncesininko kaltes, apie kuri elektros energijos, vandens tiekdjas oficiaiiai
pranese' I5 Koncesininko sutartinirl santykiq su komunaliniq paslaugq tiekejais kylantirizika neturi
br:ti priskirta atleidimo atvejams, nes tai nera rizika, kwi gali tuti prirkirt, Suteikiandiaiai
institucijai.

3' Kadangi Suteikiandioji institucija isipareigoja pirkti sutart4 paslaugq kiek!, Sutarties
projekto 23 punktas turi buti papildytas Sia,,nulinis tinkamumas - nulinis mokejimas.. (angl. ,,zeroavailability - zero payment,.) nuostata:

"Jeigu del Koncesininko kaltes Infrastrukttira negali buti naudojama Suteikiandiosios
institucijos perkamq paslaugq teikimui, Suteikiandioji institucija nemoka uz tokias paslaugas uz
laikotarpi, per kuri Infrastrukt[ra negalejo biiti naudojama Suteikiandiosios instituci;o, pot"-q
paslaugq teikimui, t. y. taikomas principas ,,nulinis tinkamumas - nulinis moke;imas:.. Saly,
susitaria ir patvirtinta, kad Sutartyje nurodyti Atleidimo atvejai irlarba Nenugalimos.legos atve.lai
nera laikomi ,,nulinis tinkamumas - nulinis mokejimas.. atvejais.

Tokiu atveju Suteikiandioji institucija turi nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias;
Darbo dienas nuo Infrastrukt[ros netinkamumo teikti Suteikiandiosios institucijo. pr.iu-oro,
paslaugoms, ra5tu pranesti apie tai Koncesininkui ir ne veliau kaip per l0 (desimt) Darbo dienq
pateikti Koncesininkui pagrindZiandius dokumentus (apie Paslaugq neteikim4 bei laikotarpi, per
kurf objektyviai nebuvo imanoma naudotis Infrastruktflra).,.

Taip pat minet4 23 punkt4 siulyhrme papildyti nauju 23.5 punktu ,,Bet kokie saliq
nesutarimai del Sios Sutarties 23 punkto sprendZiami Sutarties (50 arba 52 nurodyti) punkte
nustaqrta tvarka".

4. 42.1 punkte numatyta kompensavimo formule, kurioje vartojama nekilnojamojo turto
s4vok4 neapibreZta Sutarties sQvokose. Jeigu tai Infrastruktura, tuomet reikia taip ir nurodyti. Jeigu
ne, tuomet reiketq paaiSkinti, koks tai nekilnojamas turtas ir kaip jis susijgs su projektu.

5' AtsiZvelgiant i tai, kad privadiam subjeklui bus perduota suteikiandiosios instituciios
sukurta infrastruktura paslaugoms teikti, infrastruktiiros projektavimo ir rangos darbq rizikos,
nurodytos Sutarties 5 priedo ,,Rizikos pasiskirstymo tarp Saliq matrica" (toliau -3 priedasj L1.-I.6.
punktuose, nera Sios Sutarties dalykas, todel brauktinos is rizikos matricos.

6. AtsiZvelgiant i Sutarties projekto 9.3. punkto nuostatQ, kurioje nurodyta, kad
Koncesininkas atsako uZ Infrastrukturos naudojim4 ir valdym4 nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos
teises aktq, iskaitant ir teises aktus, reglamentuojandius aplinkos apsaug4, Investicijq saugq
higienos normq laikym4si, tikslintina 5 priedo VIII.I punkte nurodyta rizita, pristi6antli
Koncesininkui, nes pagal rizikos apra5ymq, Koncesininkas turi uZtikrinti nustatytus gamtosaugos
reikalavimus.

7. Tikslintinos 5 priede rizikq apra5ymuose nurodytos nuostatos,,ir pan.,o, i5braukiant,,ir
pan.". PaZymetin4 kad Sutarties projekto nuostatose negali biiti jokiq neapibreZtumq siekiant, kad
tinkamumo rizika bfrtq perduodama privadiam subjektui visa apimtimi.

8. Tikslintinas 5 priede nurodytas Mokesdiq teises aktq pasikeitimo rizikos priskyrimo
detalizavimas. PaZymetina, kad PVM pasikeitimo rizik4 Suteikiandioji institucija gali prisiimti tik ta
apimtimi, kiek tai susijg su Suteikiandiosios institucijos perkamq i5 Koncesininko paslaugrl
apmokejimu.

9. Siiilome Sutarties projekte suderinti su kalbos redaktoremis, taip pat teikiame Sias
redakcinio pob[dZio pastabas: turi buti nurodytas Sutarties projekto turinys; Sutarties tekste
,,Galutinis pasiulymas" pakeistas i ,,Pasitrlymas" (nera trumpinio Galutinis pasitlymas); s4vokos
,,Infrastruktfiros verte" apibreZim4 papildlti ,,vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais..;
Sutarties projekto tekste i5brauki ,,kalendorineso', kadangi yra s4voka Darbo dienos ir jeigu ji
nevartojama tekste, vadinasi kalbama apie kalendorines dienas; 1.1. punkte apibreZti 18 punkte
vartojam4 s4vok4 ,,Pavadinimas"; kadangi i Paslaugos s4vokos apibreZim4 ltraukta komercine
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veikla" tikslintina sutarties projekto 2.4. punkte nurodya Koncesininko teisa ,,teildi paslaugas beivykdyti fikines-komercines veiklas" atsisakant perteklines nuorodos i uking komercing 
"veikl4;

tikslintinas Sutarties projekto 10.2.3 punktas atsiZvelgiant i tai, kad t.i punkte jau yra ngrodytas
Paslaugq teikimo pradzios apibreZimas; Sutarties projekto 10.2.3 punkte nustatyta, kad
Suteikiandioji institucija iSduoda rasti5k4 patvirtinimq, todel tikslintinas 10.2.5 punktas, n", iu*"numatltas patvirtinimo aktas; siilome ai5kiai nustatyti ar 10.2.5 punkto atveju taip patviaeastuug.l
teikimo pradlia, ar Koncesininkas turi i5taisyti esminius neatitikimus; tikslintina 2b.l.l punk'te
pateikta nuorod4 i kit4 punkt4 (turi bEti nuoroda i 16 punkt4); kadangi nera pateikta papildomq
Investicijrl santrauka ir apibr€Zimas, todel tikslintinas 22.1.i pur-ktal arba turi buti papildytos
s4vokos atitinkamu apibreZimu; tikslintinas Sutarties projekto 22.1.5 punktas isbraukiant ZodZius
"Suteikiandiosios institucijos", kadangi Zemes sklypas nuosavybes teise priklauso valstybei; 22.1.6punkt4 papildyti ,jei Koncesininkas, Dalyvis ar subtiekej ai,,;23.7 punkio pabaigq pupildyti ,,.,riruapimtimi".

Pagal ministerijai pateiktas Sutarties projekto s4lygas galima darlti i5vadas, kad rizikq
pasiskirstymas gali tureti itakos savivaldybes finansiniams rodikliams ir koncesijos sutarties
pagrindu sukurtas naujas turtas tures b[ti registruojamas valdZios subjekto balanse. Todel sifilome
tikslinti Sutarties projekto sQlygas pagal Finansq ministerijos l-9 punktuose isdestyfus
pastebejimus, siekiant i5vengti koncesijos sutartyje nurodfi finansiniq s4lygq itakos savivaldybes
finansiniams rodikliams. Apie atliktus pakeitimus praSome informuoti ninansq ministerij4.

PaZymime, kad galutini sprendimE del partnerytes sutarties statistinio ivertinimo priims
Lietuvos statistikos departamentas ir Eurostatas, iverting isigaliojusios sutarties nuostatas.
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