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Savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu 

surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų pirkimo 

(toliau tekste ir Pirkimai) sąlygų (pastaba: taikoma visiems paskelbtiems Pirkimams) 84 ir 85 punktuose 

nustatoma, kad „Tiekėjas, kuris mano, kad Komisija nesilaiko Aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis 

Tiekėjo teisėtus interesus, turi teisę su pretenzija kreiptis į Komisiją, kuri privalo pretenziją išnagrinėti per 5 

darbo dienas bei pateikti tiekėjui motyvuotą atsakymą. Šiame punkte nustatytas terminas Komisijos sprendimu 

gali būti pratęstas. Pretenzijos dėl Pirkimo sąlygų nagrinėjamos tuo atveju, jei jos gautos ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo paskelbimo apie Pirkimą. Pretenzijos dėl Komisijos sprendimų nagrinėjamos tuo atveju, jei jos 

gautos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo Komisijos sprendimo paskelbimo. Vėliau gautos pretenzijos 

nenagrinėjamos“. 

 

Komisija elektroniniu paštu giokonkursai@gmail.com 2022-04-13 gavo Tiekėjo pretenziją dėl 2022 m. 

balandžio 8 d. Komisijos paskelbtų pirkimo sąlygų išaiškinimų/patikslinimų (toliau – Pretenzija).  

 

Atsižvelgiant į tai, kad ši Pretenzijos yra laikytina pretenzija dėl Komisijos sprendimų ir ji gauta ne vėliau kaip 

per 5 dienas nuo atitinkamo Komisijos sprendimo paskelbimo, laikytina, kad Pretenzija buvo pateikta laiku ir 

Pirkimų sąlygų nustatyta tvarka buvo įvertinta. 

 

2022-04-15 buvo organizuotas Komisijos posėdis, kurio metu Komisija, išnagrinėjusi Pretenzijoje pateiktus 

klausimus, priėmė sprendimus, kurie yra pateikti žemiau. 

 

I.1. Pretenzijoje dalyvis nurodo, kad nepaisant to, kad vienu metu tiekėjas turi paruošti keliems konkursams 

pasiūlymus per ypatingai trumpą laikotarpį (terminas vertinamas atsižvelgiant į Pirkimo objekto apimtį ir 

Pirkimo sąlygų/paslaugų sutarties vykdymo sąlygų apimtį ir jų sudėtingumą), Organizacijos 4 kartus (2022 m. 

kovo 18 d., kovo 24 d., balandžio 1 d., balandžio 8 d.) pateikė Pirkimo sąlygų išaiškinimus, įskaitant Pirkimo 

sąlygų patikslinimus, 38 lapų apimtyje ir nei vieno iš Pirkimo sąlygų patikslinimo nesivargino pateikti aktualia 

Pirkimo sąlygų redakcija, ko pasėkoje iš pakartotinai tiekėjų teikiamų klausimų akivaizdu, kad tiekėjams jau 

sunku suprasti, kokios sąlygos yra galutinės redakcijos ir kuriomis sąlygomis vadovautis skaičiuojant paslaugų 

kainą. 

I.2. Pretenzijoje dalyvis nurodo, kad terminas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, per kurį tiekėjai 

nebeturi teisių pateikti prašymų Pirkimo sąlygų išaiškinimams, yra skirtas išimtinai pasiūlymų rengimui pagal 

paskelbtas ir konkurso vykdytojo išaiškintas sąlygas. 2022 m. balandžio 8 d. Pirkimo komisija paskelbė 20 l. 

Pirkimo sąlygų išaiškinimo dokumentą, kurio įsigilinimui tiekėjas turi skirti papildomą laiką, atimdamas jį iš 

pasiūlymo rengimo, tačiau tarp išaiškinimų yra paskelbti ir nauji Pirkimo sąlygų tikslinimai, kurių išaiškinimui 

(prireikus) terminas nebesuteikiamas, t. y. nesupratus patikslintos Pirkimo sąlygos tiekėjams nesuteikiama 

galimybė teikti prašymą paaiškinti naujai paskelbtą sąlygą, nes Organizacijos nepratęsė pasiūlymo pateikimo 

termino, nuo kurio skaičiuojamas terminas teikėjų prašymams pateikti. 
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Dalyvis reikalauja, tiekėjams pateikti aktualios redakcijos Pirkimo sąlygas, kuriose būtų inkorporuoti visi iki 

tol komisijos sprendimu priimti Pirkimo sąlygų patikslinimai, ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą 

laikotarpiui, per kurį tiekėjams būtų suteikta teisė pateikti klausimus į paskutinius komisijos paskelbtus 

Pirkimo sąlygų patikslinimus. 

Komisija nesutinka su dalyvio teiginiu, kad vienu metu tiekėjas turi paruošti keliems konkursams 

pasiūlymus per ypatingai trumpą laikotarpį. Pagal Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 (toliau – Aprašas), 25 punktą 

atsižvelgdama į pirkimo būdą ir sudėtingumą, Organizacija privalo nustatyti protingą pasiūlymų 

pateikimo terminą. Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 

14 dienų nuo pirkimo paskelbimo. Pirkimai buvo paskelbti 2022 m. kovo 15 d. Komisijai patenkinus 

dviejų tiekėjų siūlymus pasiūlymų pateikimo terminas Komisijos sprendimu du kartus buvo pratęstas – 

nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įsitikinimu, nustatytas 

36 dienų terminas yra pakankamas išanalizuoti Pirkimo sąlygas (įskaitant Komisijos pateiktus Pirkimo 

sąlygų paaiškinimus), paruošti bei pateikti tinkamus pasiūlymus Pirkimuose, kuriuose dalyvis 

pageidauja dalyvauti. Pastebėtina, kad ir viešųjų pirkimų (tarptautinio pirkimo) vykdymu atveju 

nustatomas 35 dienų pasiūlymų pateikimo terminas, tad ir šiuo atveju nustatytas terminas yra 

pakankamas pasiūlymų parengimui ir pateikimui. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-

517 2, 4, 4-2, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalies 1 punktu 

gamintojų ir importuotojų organizacijos, kurioms pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos 

išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi iki 2022 m. gegužės 1 d. aplinkos ministro nustatyta 

tvarka parinkti pakuočių atliekų tvarkytojus, kurie paruoš naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir 

naudos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo 

būdu surinktas pakuočių atliekas. 

Pažymėtina, kad atsakymai į tiekėjų paklausimus, pirkimo sąlygų tikslinimas, atsiradęs kaip atsakymo į 

tiekėjų paklausimus pasekmė, buvo atliktas griežtai laikantis Pirkimo sąlygų bei Pirkimo sąlygose 

nustatytų terminų.  

Pirkimų sąlygų dėstymas nauja redakcija, keičiant pavienes Pirkimų sąlygų nuostatas, kurios buvo 

koreguotos teikiant atsakymus į tiekėjų paklausimus, dėl didelės pirkimo dokumentų apimties (22 

Pirkimo dokumentų paketai, kuriuose nustatytos pirkimo procedūrų vykdymo sąlygos kiekvienam iš 

paskelbtų konkursų yra vienodos) sukurtų dalyviams daugiau painiavos nei suteiktų naudos. Pirkimo 

dokumentų paketą nuodugniai išsinagrinėjusiam tiekėjui neturi kilti keblumų įvertinti Pirkimo 

dokumentų pakeitimus, įskaitant Komisijos atsakymuose į tiekėjų klausimus pateiktas Pirkimo 

dokumentų konkrečių normų korekcijas. Pažymėtina, kad analogiškos praktikos laikomasi ir viešųjų 

pirkimų vykdymo atveju. 

Komisija pažymi, kad 2022 m. balandžio 8 d. paskelbtų Komisijos atsakymų į tiekėjų klausimais apimtis 

puslapiais nėra reikšminga, nes tą dieną teikti atsakymai ir atliktos pirkimo sąlygų korekcijos nebuvo 

esminės, t. y. tokios, nuo kurių priklausytų pirkimo objektas, esminės sutarties vykdymo sąlygos ar 

sąnaudos, kurias ketina patirti tiekėjas teikdamas paslaugas.  

Remiantis Pirkimo sąlygų 55 punktu, 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. Remiantis Pretenziją pateikusio tiekėjo argumentais 

(nesupratus patikslintos Pirkimo sąlygos tiekėjams nesuteikiama galimybė teikti prašymą paaiškinti 

naujai paskelbtą sąlygą, nes Organizacijos nepratęsė pasiūlymo pateikimo termino, nuo kurio 

skaičiuojamas terminas teikėjų prašymams pateikti) Komisijos tiekėjams teikiami atsakymai virstų 

nesibaigiančiu atsakymų teikimu, kas trikdytų visus kitus Pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus, ypač jei 
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dėl neesminių klausimų ir atsakymų į juos būtų tikimasi nuolatinio pasiūlymo pateikimo termino 

pratęsimo.  

Atsižvelgiant į tai, kas minėta, atmetami dalyvio pretenzijos reikalavimai pateikti tiekėjams aktualios 

redakcijos Pirkimo sąlygas, kuriose būtų inkorporuoti visi iki tol komisijos sprendimu priimti Pirkimo 

sąlygų patikslinimai, ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą laikotarpiui, per kurį tiekėjams būtų 

suteikta teisė pateikti klausimus į paskutinius komisijos paskelbtus Pirkimo sąlygų patikslinimus. 

 

II. 2022 m. balandžio 8 d. atsakymu į 21 klausimą komisija patikslino Pirkimo sąlygą dėl atliekų priėmimo 

sąlygų, t. y. aktualios redakcijos Techninės specifikacijos 4.4.2 p. įtvirtinta paslaugų teikėjo pareiga užtikrinti 

pakuočių atliekų priėmimą ne tik 2 pamainomis darbo dienomis (iki 20:00 val.), bet ir savaitgaliais. Visų pirma, 

tiekėjo 21 klausimas buvo niekuo nemotyvuotas, atliekų surinkimo, vežimo konkursai dar neįvykę, niekur nėra 

nustatytas norminis paslaugų vykdymo periodiškumas pakuočių atliekas surinkti ne tik darbo dienomis, bet ir 

savaitgaliais, todėl sunku suprasti komisijos priimto sprendimo motyvus, ypatingai kai atsakymuose į tiekėjų 

pateiktus klausimus komisija nevengia atsakyti argumentu, kad jai trūksta motyvų. Visų antra, paslaugų 

teikėjui žodis „užtikrinti“ reiškia aktyvuoti atliekų tvarkymo veiklą ir savaitgaliais, perskirstyti darbų 

organizavimo procesus ir savaime aišku paskaičiuoti sąnaudas, kurios nuguls į pasiūlymo kainą 

Organizacijoms vien dėl šiai dienai hipotetinės prognozės sulaukti šiukšliavežio savaitgalį, beje sprendimas 

yra ne tik nemotyvuotas, bet ir neracionalus. Neracionalu Organizacijoms mokėti tiekėjų skaičiuojamas 

sąnaudas už darbą savaitgaliais, kai jis yra tik prognozuojamas, o jei ir tikėtinas, tikrai ne tokių apimčių, kaip 

darbo dienomis, todėl visiškai neproporcingas patiriamoms sąnaudoms, neefektyvus. Jei Organizacijos iš tiesų 

siekia racionalaus lėšų panaudojimo, 2022 m. balandžio 8 d. atsakymo į 21 klausimą, t. y. Pirkimo sąlygos 

patikslinimo turi atsisakyti. 

Dalyvis reikalauja panaikinti neproporcingą 2022 m. balandžio 8 d. atsakymu į 21 klausimą patikslintą 

Techninės specifikacijos 4.4.2 p. sąlygą, atkuriant iki 2022 m. balandžio 8 d. galiojusią jos redakciją. 

Komisija pirmiausia pažymi tai, kad jau šiuo metu keliose dešimtyse savivaldybių komunalinės atliekos, 

įskaitant surenkamas pakuočių atliekas rūšiavimo konteineriais, yra renkamos ir savaitgalio dienomis. 

Labai tikėtina, kad tokie atliekų surinkimo grafikai bus sudarinėjami ir derinami atskirose savivaldybėse 

ir ateityje. 

Organizacijos, siekdamos išvengti galimų Paslaugų teikėjų nesutikimų keisti atliekų priėmimo 

Perkrovimo aikštelėse ir / ar Paruošimo įrenginiuose laikus be konkursų būdu nustatytų finansavimo 

sąlygų pakeitimo, nustatė Pirkimo sąlygose tokias galimas atvežamų atliekų priėmimo aplinkybes, 

kurios, esant reikalui, leistų pakuočių atliekų surinkėjams savivaldybėse rūšiavimo konteineriais 

surinktas atliekų frakcijas atvežti į Perkrovimo aikšteles ir / ar Paruošimo įrenginius visomis dienomis, 

kuriomis šios atliekos yra surenkamos pagal su savivaldybėmis suderintus atliekų surinkimo grafikus. 

Be to, Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 4.4.2 punkte nustatoma galimybė  Paslaugų teikėjui 

pasitvirtinti kitą, su Organizacijomis ir pakuočių atliekų surinkėjais / vežėjais suderintą pakuočių atliekų 

priėmimo laiką. 

Atsižvelgiant į tai, kas minėta, atmetamas dalyvio pretenzijos reikalavimas panaikinti Komisijos 2022 m. 

balandžio 8 d. atsakymu į 21 klausimą patikslintą Pirkimų sąlygų Techninės specifikacijos 4.4.2 p. 

sąlygą, atkuriant iki 2022 m. balandžio 8 d. galiojusią jos redakciją. 

 

III. 46 klausimu tiekėjas Organizacijoms uždavė konkrečius klausimus dėl pristatytų netinkamos sudėties 

atliekų, iš kurių bene svarbiausias tiekėjui rūpimas klausimas buvo ir yra tokių atliekų sutvarkymo veiklų 

apmokėjimo tvarka. Esame ne naujokai pakuočių atliekų tvarkymo versle, todėl turime patirtį ir žinome ne 

pakuočių ir ne antrinių žaliavų atliekų kiekius, randamus surinktų pakuočių ir/ar antrinių žaliavų 
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konteineriuose. Organizacijos nepateikė atsakymo, kaip bus atsiskaitoma už netinkamos sudėties atliekas, o 

tai reiškia, kad tiekėjas neturi galimybės paskaičiuoti pasiūlymo kainą, nes konkurso vykdytojas nepateikia 

tikslios ir aiškios paslaugų sutarties vykdymo tvarkos. Pažymima, kad visi komisijos teikiami atsakymai „turi 

būti vykdomas suderinto su Organizacijomis sprendimo pagrindu“ nesuteikia aiškumo pasiūlymo kainos 

apskaičiavimui, taip pat neužtikrina skaidrumo paslaugų vykdymo sąlygų išviešinimo konkurso vykdymo 

metu atžvilgiu. Net jei netinkamos sudėties atliekų nereikės tvarkyti, o tik grąžinti atliekų surinkėjui, tiekėjas 

patirs išlaidas – atliekų priėmimo, apžiūros, sandėliavimo, perkrovimo atgal ir pan., todėl šiai dienai 

Organizacijų paskelbta tvarka, kaip elgtis su pristatytomis netinkamos sudėties atliekomis, nėra aiški tiek, kad 

tiekėjas galėtų apskaičiuoti pasiūlymo kainą. 

Dalyvis reikalauja Pirkimo sąlygose įtvirtinti atsiskaitymo tvarką už pristatytas netinkamos sudėties atliekas, 

tvarkoje ar jos išaiškinime tiekėjui randant atsakymus į visus 46 klausimu tiekėjo užduotus klausimus. 

Komisija atkreipia dėmesį, kad paslaugų teikėjai teikiamuose pasiūlymuose turi vadovautis Pirkimų 

sąlygomis ir jose nurodomais dokumentais, įskaitant 1 priedų 1 ir 2 lentelėse nurodomus duomenis apie 

numatomus apdoroti preliminarius surenkamų ir atvežamų į Paruošimo įrenginius atliekų frakcijų 

kiekius bei jose randamų atliekų rūšių sudėtis. 

Ataskaitinių metinių apdorojamų atliekų frakcijų kiekių ir tų metinių kiekių vidutinių sudėčių vertinimas 

bei fiksavimas Paslaugų pirkimo sutartyse numatomas vykdyti taip, kaip tai yra nurodyta Pirkimo sąlygų 

4 priedo 2 skyriuje ,,Sutarties dalykas“. 

Ataskaitiniu metiniu laikotarpiu apdorojamų atliekų frakcijų vidutinės sudėtys, fiksuojamos Paslaugų 

pirkimo sutartyse visam einamųjų metų laikotarpiui, tokių sutarčių šalių iniciatyva gali būti tikslinamos 

ir taikomos sekančiu ataskaitiniu metiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į einamuoju metiniu laikotarpiu 

fiksuojamas surenkamų ir priimamų apdorojimui atliekų sudėčių pasikeitimus Pirkimo sąlygose 

nurodyta tvarka. 

Pirkimo sąlygose nėra numatytas diferencijuotas priimamų apdorojimui atliekų frakcijų sudėties 

vertinimas kiekvienu atveju atskirai (įskaitant blogesnės ar geresnės atliekų frakcijų sudėties atvejus), 

kai yra nustatomas tokių į Paruošimo įrenginius priimamų atliekų frakcijų sudėties nukrypimai nuo 

taikomų vidutinių metinių reikšmių, fiksuojamų šalių sutartiniais įsipareigojimais einamiesiems 

ataskaitiniams metams. 

Kaip buvo paminėta ir ankstesniame atsakyme, Paslaugų teikėjo sudarytais aktais fiksuoti atliekų 

surinkėjų atvežtų frakcijų sudėties neatitikimai jų pateiktoms deklaracijoms arba žymūs atliekų frakcijų 

sudėties nukrypimai nuo taikomų vidutinių metinių reikšmių, turi būti kiekvienu atveju vertinami ir 

sprendimai dėl tolimesnio atliekų sutvarkymo Paslaugų teikėjų bei Organizacijų bendru sprendimu. 

Tokių sprendimų tikslas būtų kartu su atliekų surinkėjais ir atitinkamų komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemų administratoriais išsiaiškinti aktais fiksuotų atliekų frakcijų susidarymo aplinkybes ir priežastis 

bei imtis priemonių to išvengti. 

Atsižvelgiant į tai, kas minėta, atmetamas dalyvio pretenzijos reikalavimas Pirkimo sąlygose įtvirtinti 

atsiskaitymo tvarką už pristatytas netinkamos sudėties atliekas. 

 

IV. 2022 m. balandžio 8 d. atsakymu į 18 klausimą, t. y. panaikindama Pirkimo sąlygų 68 p. antrąją pastraipą 

komisija neatsako į tiekėjo pateiktus visus 41 klausime pateiktus klausimus. Visi pateikti klausimai lieka 

aktualūs tiekėjui ir tuo atveju, jei visų konkursui pateiktų pasiūlymų kainos viršys Organizacijų suplanuotas 

vertes. T. y. komisija iš esmės neatsakė į tiekėjo užduotus klausimus dėl derybų vykdymo tvarkos ir principų 

laikymosi užtikrinimo, todėl netinkamai atliko konkurso vykdymo procedūrą tiekėjams nepateikus Pirkimo 

sąlygų išaiškinimą, kurio jie nesuprato ir turėjo lūkestį gauti išaiškinimą. Derybų vykdymo tvarkos 

neapibrėžtumas neužtikrina procedūrų vykdymo skaidrumo ir yra palanki vieta priimti šališkus sprendimus iš 
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anksto atrinktiems konkursų laimėtojams (ypatingai dėl to, kad Organizacijos neatskleidžia apskaičiuotų 

maksimalių Pirkimų verčių). 

Dalyvis reikalauja Pirkimo sąlygose įtvirtinti aiškią derybų vykdymo tvarką, tvarkoje ar jos išaiškinime 

tiekėjui randant atsakymus į visus 41 klausimu tiekėjo užduotus klausimus. 

Komisija pastebi, kad Tiekėjo 41 klausime buvo pateikti hipotetiniai svarstymai dėl kainos pateikimo 

derybų metu, kurie yra ne tik nepagrįsti, tačiau ir prieštarauja bendriems pirkimų principams. 

Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios 

organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. 

liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 (toliau – Aprašas), 26 punkte nustatoma, kad nepriklausomai nuo 

pasirinkto pirkimo būdo Organizacija, užtikrindama Tvarkos aprašo 3 punkte nustatytų principų 

laikymąsi, turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų 

siekdama ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais Organizacijos nustatytus 

minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus pateikusiais tiekėjais. Derybų metu tiekėjai 

neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų 

tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami galutiniuose derybų 

protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Visiems tiekėjams turi būti taikomi 

vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Atitinkamai 

Aprašo 28 punkte nustatyta, kad jeigu Organizacija vykdė derybas Tvarkos aprašo 26 punkte nustatyta 

tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie 

nebuvo pakeisti derybų metu. Aprašo 30 punkte nustatoma, kad atliekant derybas, galima derėtis dėl 

kainos ir kitų pirkimo sąlygų, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po 

derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Galutiniai derybų rezultatai negali būti keičiami. 

Pirkimo sąlygų 68 punkte nurodyta, kad Komisijos sprendimu visi šiose Pirkimo sąlygose nustatytus 

minimalius reikalavimus atitinkantys Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms dėl techninių, ekonominių, 

teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekiant ekonomiškiausio rezultato. Ekonomiškiausiu rezultatu 

yra laikytina mažiausia kaina, nes Organizacijų tikslas racionaliai naudoti pavedimų davėjų lėšas, 

todėl derybų metu bus deramasi tik dėl pasiūlymuose nurodytų kainų, siūlant dalyviams 

persvarstyti jas, nekeičiant pirkimo objekto ir paslaugų teikimo sąlygų, nurodytų Pirkimo 

sąlygose ir visuose jų prieduose. Paminėtina, kad Pirkimo sąlygų 64 punkte nustatyta, jog pirkime 

ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas (tiekėjas bus pripažintas laimėtoju) bus išrenkamas 

pagal mažiausią kainą, jei pasiūlymą pateikęs tiekėjas atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus ir jei jo pasiūlyme nurodyta kaina neviršija Komisijos nustatytos 

maksimalios Pirkimo vertės (kuri nėra viešai skelbiama). 

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, tuo atveju, jei Organizacijos pasinaudos Apraše ir Pirkimų sąlygose 

nustatyta teise į derybas, jos bus vykdomos laikantis Apraše ir Pirkimo sąlygose apibrėžtų sąlygų bei 

principų.  

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, atmetamas dalyvio pretenzijos reikalavimas Pirkimo sąlygose 

įtvirtinti aiškią derybų vykdymo tvarką, nes Pirkimo sąlygų nuostatos atitinka Apraše nustatytus 

reikalavimus.  

 

Šie Komisijos atsakymai ir sprendimai yra siunčiami pirkimų dalyviams elektroniniu paštu, taip pat 

paskelbiami Pirkimus organizuojančių Organizacijų tinklapiuose prie paskelbtų Pirkimų dokumentų. 

 

Pagarbiai, 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                Laurynas Ladieta 
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