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2022-03-16 ir 2022-03-17 Komisija elektroniniu paštu giokonkursai@gmail.com gavo 3 tiekėjų 

paklausimus dėl Komisijos paskelbtų Pirkimų sąlygų.  

2022-03-17 buvo organizuotas Komisijos posėdis, kurio metu Komisija, apsvarsčiusi tiekėjų 

paklausimus, priėmė sprendimus, kurie yra pateikti žemiau. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 1: 

 

Paskelbtoje konkursų medžiagoje „Rūšiuojamojo surinkimo būdu suriktų komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose visų rūšių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų pirkimas „Utenos 

komunalinių atliekų tvarkymo regione (Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, 

Zarasų rajono, Visagino savivaldybės)“  pirkimo sąlygų 1 priede 3.2 p. kvalifikacijos reikalavimas skamba 

taip: 

  

Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), 

subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) turi būti įtrauktas 

į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 

sąrašą. Sąraše tiekėjas (ar subteikėjas) turi būti įrašytas kaip turintis teisę (kaip naudotojas (perdirbėjas) ir / 

arba kaip  eksportuotojas) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus pakuočių atliekų 

rūšims, žymimoms kodu 15 01 07. 

  

Kadangi čia paskelbti pirkimo dokumentai visų rūšių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo 

paslaugų pirkimui, prašome patikslinti ar reikia turėti išrašyti dokumentus tik pakuočių atliekų rūšims, 

žymimoms kodu 15 01 07? 

  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 1: 

 

Pirkimų Nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 ir 2.11 sąlygų 1 priedų (Apibrėžtis) 3.2 

punktuose nurodytuose reikalavimuose nustatyta, kad: 

 

Esama 3.2 punkto reikalavimo formuluotė 

 

,,Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), 

subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) turi būti įtrauktas 

į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 

sąrašą. Sąraše tiekėjas (ar subteikėjas) turi būti įrašytas kaip turintis teisę (kaip naudotojas (perdirbėjas) ir / 

arba kaip  eksportuotojas) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus pakuočių atliekų 

rūšims, žymimoms kodu 15 01 07“. 

 

Pirkimų Nr. 2.1 (Vilniaus regionas), 2.2 (Vilniaus miestas), 2.3 (Kauno regionas), 2.4 (Klaipėdos 

regionas), 2.5 (Šiaulių regionas), 2.6 (Panevėžio regionas), 2.7 (Marijampolės regionas), 2.8 (Alytaus 

regionas), 2.9 (Telšių regionas), 2.10 (Tauragės regionas) ir 2.11 (Utenos regionas) sąlygų 1 priedų 

(Apibrėžtis) 3.2 punkte nustatytas reikalavimas yra tikslinamas ir išdėstomas taip: 

 

,,Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), 

subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) turi būti įtrauktas 
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į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 

sąrašą. Sąraše tiekėjas (ar subteikėjas) turi būti įrašytas kaip turintis teisę (kaip naudotojas (perdirbėjas) ir / 

arba kaip  eksportuotojas) išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus pakuočių atliekų 

rūšims, žymimoms kodais 15 01 07, 15 01 01, 15 01 02 01, 15 01 02 02, 15 01 04 01, 15 01 04 02, 15 01 05 

01, 15 01 05 02, 15 01 09.” 

 

Komisijos sprendimu šis atsakymas į Tiekėjo paklausimą yra laikytinas neatskiriama Nr. 2.1 (Vilniaus 

regionas), 2.2 (Vilniaus miestas), 2.3 (Kauno regionas), 2.4 (Klaipėdos regionas), 2.5 (Šiaulių regionas), 2.6 

(Panevėžio regionas), 2.7 (Marijampolės regionas), 2.8 (Alytaus regionas), 2.9 (Telšių regionas), 2.10 

(Tauragės regionas) ir 2.11 (Utenos regionas) sąlygų dalimi, bei juo remiantis visi tiekėjai, ketinantys dalyvauti 

Pirkimuose, privalo vadovautis rengdami ir teikdami Komisijai pasiūlymus.  

 

Tiekėjo klausimas Nr. 2: 

 

Susipažinus su  savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo 

surinkimo būdu surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo 

paslaugų pirkimo atvirų konkursų dokumentais tiekėjui nėra aišku ar teisingai supranta  Pirkimo sąlygų 1 

priedo 3.1 punkto reikalavimą, nurodytą žemiau: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai Patvirtinančių dokumentų sąrašas 

Teisė verstis atitinkama veikla 

3.1. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu 

(kiekvienas partneris toje srityje, kurioje 

vykdys veiklą), subtiekėjai, kurių 

pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje 

srityje, kurioje vykdys veiklą), turi teisę 

verstis atliekų tvarkymo veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, taip 

pat turi turėti teisę savarankiškai priimti šio 

dokumento (Apibrėžties) 2 punkte nurodytas 

atliekų frakcijas į paruošimo naudoti 

(rūšiavimo) įrenginį (toliau – Paruošimo 

įrenginys) bei jį eksploatuoti, taip pat 

nustatytomis Pirkimo sąlygomis priimti šio 

dokumento (Apibrėžties) 2 punkte nurodytas 

atliekų frakcijas į atliekų priėmimui skirtą 

teritoriją, t. y. atliekų perkrovimo aikštelę ar 

aikšteles (toliau – Perkrovimo aikštelė).  

Tiekėjas (ar subtiekėjas) turi turėti teisę 

vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, žymimą 

kodu S5 ir / arba kodu R12. 

Atliekų tvarkytojų valstybinio registro išrašas. 

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka[1] surinktų atliekų priėmimo vietoms 

(Perkrovimo aikštelei) ir Paruošimo įrenginiams 

išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimas ar Taršos leidimas (toliau – TIPK leidimas) 

su visais priedais. 

  

Prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, kad: 

1. tiekėjas (ar jo pasitelkiamas subtiekėjas) jau pasiūlymo pateikimo metu turi teisėta forma valdyti 

Perkrovimo aikštelę, atitinkančią visus jai keliamus reikalavimus, ir turėtų išduotą veiklai joje Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimą, bei tai patvirtinančius dokumentus 

pateikti kartu su pasiūlymu. 

2. tiekėjas, kuris ketintų dalyvauti konkurse, tačiau pasiūlymo pateikimo metu neturi įrengtos ir konkurso 

sąlygas atitinkančios Perkrovimo aikštelės ir/ar TIPK leidimo ar Taršos leidimo joje vykdomiems 

darbams pagal konkurso reikalavimus, negalės dalyvauti konkurse. 

3. Konkurso sąlygose nenumatyta galimybė Tiekėjui per pasiruošimo paslaugos teikimui laikotarpį įgyti 

perkrovimo aikštelę ir per atitinkamą laikotarpį pasirūpinti  TIPK leidimo ar Taršos leidimo išdavimu 

veiklai joje. 
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Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 2: 

Pirkimo sąlygų 1 priedo 3.1 punkto reikalavimą ir kitus Pirkimo sąlygų reikalavimus, susijusius su 

Perkrovimo aikštelių įrengimu, reikia suprasti taip: 

1. Tiekėjas (ir/ar jo pasitelkiamas subtiekėjas) jau pasiūlymo pateikimo metu turi teisėta forma valdyti 

Perkrovimo aikštelę, atitinkančią visus jai keliamus reikalavimus, ir turėti išduotą veiklai joje Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimą, bei tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu 

su pasiūlymu. 

2. Tiekėjas, kuris ketintų dalyvauti konkurse, tačiau pasiūlymo pateikimo metu neturi įrengtos ir konkurso 

sąlygas atitinkančios Perkrovimo aikštelės ir/ar TIPK leidimo ar Taršos leidimo joje vykdomiems darbams 

pagal konkurso reikalavimus, bus laikomas neatitinkančiu keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

3. Konkurso sąlygose nenumatyta galimybė Tiekėjui per pasiruošimo paslaugos teikimui laikotarpį įgyti 

Perkrovimo aikštelę ir per atitinkamą laikotarpį pasirūpinti TIPK leidimo ar Taršos leidimo išdavimu veiklai 

joje. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 3: 

 

Atsižvelgdami į 2022 m. kovo 15 d. paskelbtų konkursų skaičių (22 konkursai) ir jų dokumentų apimtį, su 

kuriais visų pirma reikia susipažinti, įvertinti galimybę įvykdyti sutartinius įsipareigojimus laimėjimo atveju, 

paskaičiuoti paslaugų kainą įvertinus pirkėjo parengtas formules, įvertinti kompetencijos pakankamumą 

iškeltiems kvalifikacijos reikalavimams atitikti, užsakyti reikalingas pažymas ir pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo dokumentus, prašome pratęsti konkursuose nustatytus terminus, nes jie nėra proporcingi ar 

pakankami pasiūlymo parengimo veiksmams atlikti: 

- pratęsti prašymų paaiškinti konkurso sąlygas terminą (<...> ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas <...>), nes šiai 

dienai atliekų tvarkytojams ši teisė suteikta tik iki 2022 m. kovo 23 d. (imtinai) – (Konkurso sąlygų 55 p. 

„Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su Pirkimo dokumentais susijusios informacijos (paaiškinimo) 

pateikimo gali teikti ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“), t. y. tik 

pilnas 6 d. d., ką atsižvelgiant į paskelbtų konkursų skaičių ir dokumentų apimtį atlikti neįmanoma; 

- pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki 2022 m. balandžio 13 d., kad atliekų tvarkytojai turėtų 

minimaliai reikalingą laiką apskaičiuoti paslaugų pirkėjui konkurencingą kainą ir tinkamai paruošti pasiūlymą 

sudarančių duomenų ir dokumentų paketą. 

 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 3: 

 

1. Komisija nesutinka pakeisti Pirkimo sąlygų 55 punkto bei pakeisti jame nurodyto termino, kadangi 

yra pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas, o tai reiškia, jog prašymų paaiškinti konkurso sąlygas 

terminas taip pat prailgėja ir nepakeitus minėtos nuostatos.     

2. Komisija sutinka pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą visuose paskelbtuose pirkimuose (Pirkimuose 

Nr. 1.1 (Vilniaus regionas), 1.2 (Vilniaus miestas), 1.3 (Kauno regionas), 1.4 (Klaipėdos regionas), 

1.5 (Šiaulių regionas), 1.6 (Panevėžio regionas), 1.7 (Marijampolės regionas), 1.8 (Alytaus regionas), 

1.9 (Telšių regionas), 1.10 (Tauragės regionas), 1.11 (Utenos regionas), 2.1 (Vilniaus regionas), 2.2 

(Vilniaus miestas), 2.3 (Kauno regionas), 2.4 (Klaipėdos regionas), 2.5 (Šiaulių regionas), 2.6 

(Panevėžio regionas), 2.7 (Marijampolės regionas), 2.8 (Alytaus regionas), 2.9 (Telšių regionas), 2.10 

(Tauragės regionas) ir 2.11 (Utenos regionas) iki 2022 m. balandžio 13 d. 14 val.  

 

 

 

Šie atsakymai siunčiamai pirkimų dalyviams elektroniniu paštu, taip pat paskelbiami Pirkimus 

organizuojančių Organizacijų tinklapiuose prie paskelbtų Pirkimų dokumentų. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                Laurynas Ladieta 
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