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2022-03-21 Komisija elektroniniu paštu giokonkursai@gmail.com gavo tiekėjo paklausimą dėl 

Komisijos paskelbtų Pirkimų sąlygų. Iki tol Komisija yra atsakiusi į 3 tiekėjų klausimus, tad šiame ir 

tolimesniuose raštuose klausimų ir atsakymų numeracija yra tęsiama toliau. 

 

2022-03-24 buvo organizuotas Komisijos posėdis, kurio metu Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo 

paklausimą, priėmė sprendimus, kurie yra pateikti žemiau. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 4: 

Ar “SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOSE 

RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO BŪDU SURINKTŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO NAUDOTI, 

ĮSKAITANT PRADINĮ APDOROJIMĄ, IR NAUDOJIMO PASLAUGŲ pirkime” pasiūlymo ir sutarties 

užtikrinimas turi būti pateikiamas vienas? Ar galima pateikti tris? T. y. kiekvienai organizacijai po atskirą? 

 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 4: 

 

Pasiūlymų galiojimą užtikrinančių dokumentų išdavimui nustatoma tvarka yra nurodyta Pirkimo sąlygų 35 

punkte. Pagal 35 punkto d papunktyje nurodytus reikalavimus gali būti naudojami skirtingi  pasiūlymų 

galiojimą užtikrinančių dokumentų išdavimo atvejai, kai yra laikomasi tokių reikalavimų: 

a) tuo atveju, jei išduodamas vienas dokumentas visų organizacijų naudai, turi būti nurodyta, kad kiekviena iš 

Organizacijų pagal apskaičiuotą rinkos dalį turi teisę apskaičiuotoje rinkos dalyje pateikti reikalavimą; 

b) tuo atveju, jei bus išduotas dokumentas kiekvienai iš Organizacijų, jis turi būti išduotas Organizacijai 

atsižvelgiant į apskaičiuotą jos užimamą rinkos dalį. 

 

Remiantis visų Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 4 punktu, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis visuose 

Pirkimuose, pagal reikalavimus, nustatytus Pirkimo sąlygų 34 punkte, – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) EUR, 

iš kurių 5289,00 Eur VšĮ ,,Žaliasis taškas“ naudai, 3488,00 EUR VšĮ ,,Gamtos ateitis“ naudai ir 1223,00 EUR 

VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ naudai. Šioje Pirkimo sąlygų normoje nustatytos sumos, priskirtinos 

kiekvienai iš Organizacijų, yra nustatytos pagal Organizacijų 2021 m. finansuojamas rinkos dalis bei jos 

Komisijos sprendimu nebus keičiamos net tuo atveju, jei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų 

paskelbtos naujos (kitos) Organizacijų rinkos dalys. 

 

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 83.9 punktu, tokie pat reikalavimai yra taikomi ir Pirkimo sutarčių įvykdymą 

užtikrinančių dokumentų išdavimui. 

 

 

Šis atsakymas siunčiamas pirkimų dalyviams elektroniniu paštu, taip pat paskelbiamas Pirkimus 

organizuojančių Organizacijų tinklapiuose prie paskelbtų Pirkimų dokumentų. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                Laurynas Ladieta 
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