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PARUOŠIMO NAUDOTI, ĮSKAITANT PRADINĮ APDOROJIMĄ, IR NAUDOJIMO PASLAUGŲ 
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ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS IR PIRKIMŲ DOKUMENTŲ SĄLYGŲ 

PATIKSLINIMAS 

 

2022-04-08 

Vilnius 

 

 

Komisija elektroniniu paštu giokonkursai@gmail.com 2022-03-30 ir 2022-04-06 gavo tiekėjų paklausimus dėl 

Komisijos paskelbtų Pirkimų sąlygų.  

 

Iki tol Komisija yra atsakiusi į 8 tiekėjų klausimus, tad šiame protokole klausimų ir atsakymų numeracija yra 

tęsiama toliau. 

 

2022-04-08 buvo organizuotas Komisijos posėdis, kurio metu Komisija, apsvarsčiusi tiekėjų paklausimus, 

priėmė sprendimus, kurie yra pateikti žemiau. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 9: 

Kainų pasiūlymai konkursui turi būti teikiami elektroniniu paštu giokonkursai@gmail.com. Kaip pateikus 

kainų pasiūlymą šiuo elektroniniu paštu bus užtikrinama, jog pasiūlymas nebus peržiūrėtas anksčiau pasiūlymų 

teikimo termino pabaigos? Mūsų žiniomis „gmail.com“ platforma neturi priemonių tokiai apsaugai įvykdyti. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 9: 

Atsakymas į šį klausimą ir atitinkami Pirkimų sąlygų pakeitimai yra pateikti Komisijos 2022-04-01 

išplatintuose sprendimuose dėl tiekėjų pretenzijų, atsakant į tiekėjo pretenzijos Nr. 2 dalį 2.2. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 10: 

Įrodančių dokumentų išrašymas susideda iš keleto atskirų operacijų, kurių ne visos priklauso vien nuo 

Paslaugų teikėjo. Gali kilti problemų išduodant įrodančius dokumentus už ketvirčio pabaigoje sutvarkytas 

pakuotes. Jeigu pakuotės buvo išeksportuotos, patvirtintas VII priedas ir perdirbimo patvirtinimas iš perdirbėjo 

užsienyje trunka atkeliauti kelias dienas. Pagal teisės aktų reikalavimus, gavėjo patvirtintas VII priedas į 

GPAIS sistemą turi būti įkeltas per 15 darbo dienų. 

Siūlome terminą, įpareigojantį Įrodančius dokumentus pateikti per 5 darbo dienas pratęsti iki faktiškai 

praktikoje įgyvendinamo termino – 20 darbo dienų.  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 10: 

Paslaugų pirkimo sutarties (Pirkimo sąlygų 4 priedas) 26.1.9 punkte nurodyti reikalavimai ,,Sutarties priede 

Nr. 1 Techninėje specifikacijoje numatytais terminais ir tvarka teikti Organizacijoms ataskaitas ir nurodytus 

duomenis į Organizacijų administruojamą informacinę apskaitos sistemą. Ataskaitos teikiamos kartą per 

mėnesį, jas pateikiant per 5 darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Organizacijos per 5 darbo 

dienas priima ataskaitą arba motyvuotai grąžina ją pataisymui. Kol ataskaita nepriimta Paslaugų teikėjas negali 

išrašyti sąskaitų apmokėjimui už tą laikotarpį teiktas Paslaugas“ buvo nustatyti įvertinat tą aplinkybę, kad 

teisingai, pilnai ir pagrįstai pateiktos bei Organizacijų priimtos ataskaitos pateikimas už finansuojamą 

laikotarpį leistų Paslaugų teikėjui išrašyti sąskaitas faktūras praėjus ne mažiau kaip 10 darbo dienų po 

atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pasibaigimo, t. y. iki einamo mėnesio (po Paslaugų suteikimo ataskaitinio 

laikotarpio) vidurio, o ataskaitų tikslinimo atveju ir vėliau (įvertinant suteikiamą 3 darbo dienų laikotarpį 

ataskaitų taisymui ir tikslinimui). 
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Priimant pasiūlymą pratęsti ketvirtinių ataskaitų ir jas pagrindžiančių dokumentų pateikimo terminą nuo 5 iki 

20 darbo dienų, atitinkamas teisingai, pilnai ir pagrįstai pateiktų bei Organizacijų priimtų ataskaitų pateikimas 

už finansuojamą laikotarpį leistų Paslaugų teikėjui išrašyti sąskaitas faktūras praėjus ne mažiau kaip 25 darbo 

dienoms po atitinkamo ataskaitinio ketvirčio laikotarpio pasibaigimo. 

Atsižvelgiant į kelis analogiškus Pirkimų dalyvių pasiūlymus pratęsti Paslaugų teikimo ataskaitas 

pagrindžiančių dokumentų pateikimo terminą yra tikslinami Techninės specifikacijos (Pirkimo sąlygų 2 

priedas) 4.4.13 punkto pirmoji pastraipa, kurios nauja redakcija formuluojama taip: 

,,Paslaugų teikėjas 1 kartą per ketvirtį per 20 darbo dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pateikia 

ketvirtinę ataskaitą pagal Organizacijų pateiktą formą, Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus 

pagal 4.6.3 - 4.6.6 punktų reikalavimus ir kitų atliekų panaudojimą ir šalinimą įrodančius dokumentus“. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 11: 

Kadangi 4.5.2 punkto pažeidimas užtraukia didelę piniginę baudą ir yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, 

prašome papildomai paaiškinti šio punkto įgyvendinimo kriterijus. 

Ar informuojant Organizacijas raštu ir pagrindžiant srautų atskyrimą, prie rašto bus reikalingi papildomi 

dokumentai? Jeigu taip, tai kokie?  

Iš sakinio „Organizacijos <...> gali motyvuotai nepritarti, įskaitant bet neapsiribojant – Paslaugų teikėjui 

nepagrindus ir neįrodžius tinkamo srautų atskyrimo užtikrinimo.“ darytina išvada, kad Organizacijos gali 

nepritarti kitų srautų pakuočių rūšiavimui ne tik dėl neįrodyto nepakankamo srautų atskyrimo, bet ir dėl kitų 

priežasčių („<...> įskaitant bet neapsiribojant <...>“). 

Jeigu taip, tuomet prašome nurodyti dėl kokių dar priežasčių Organizacijos gali nepritarti pakuočių iš kitų 

srautų rūšiavimui. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 11: 

Vadovaujantis 4.5.2 punkto reikalavimais Organizacijos privalo būti informuotos oficialiu raštu tuo atveju, kai 

numatomais teikti Paslaugas Paruošimo įrenginiais yra planuojama apdoroti (rūšiuoti) kitas, su Paslaugų 

teikimu, nesusijusias atliekas. Teikiamuose raštuose turi būti pagrindžiamas Paruošimo įrenginiais apdorojamų 

srautų atskyrimas tiek technologiškai, tiek jų panaudojimo laiko intervalais, tiek ir apskaitos bei sandėliavimo 

aspektais (remiantis Paruošimo įrenginių technologiniais pajėgumais ir veiklą reglamentuojančiais leidimais). 

Organizacijos gali nesutikti su Paslaugų teikimu tokiuose Paruošimo įrenginiuose, kuriuose nėra pagrįstai 

užtikrinamas atskiras ir netrukdomas reikiamos apimties bei kokybės Paslaugų teikimas. 

Organizacijos neturi teisės nesutikti su Paruošimo įrenginių naudojimu kitų atliekų  apdorojimo (rūšiavimo) 

paslaugų, nesusijusių su Paslaugų teikimu, atlikimui, kai tai pagrįstai netrukto reikiamos apimties bei kokybės 

ir teisės aktams neprieštaraujančiam Paslaugų teikimui. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 12: 

Organizacijos turi teisę atlikti kontrolinius patikrinimus, kurių metu fiksuojama, kaip Paslaugų teikėjas teikia 

Paslaugas.  

Patikrinimas gali būti atliekamas šios Techninės specifikacijos priede nurodyta tvarka arba Organizacijų 

pasirinkta tvarka.“  

Kur yra aprašyta aukščiau paminėta tvarka, kurią gali pasirinkti Organizacijos? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 12: 

Organizacijų pasirinkta tvarka yra tikrinamos su surinktų atliekų frakcijų priėmimu, svėrimu, iškrovimu, 

sandėliavimu, pradiniu apdorojimu (rūšiavimu) ir apskaita susijusios Paslaugų teikėjo veikos, fiksuojant jų 

atitikimą Paslaugų pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 13: 

Sutarties 26.1.12 punktas:  

„nenutraukti Sutarties ir vykdyti Paslaugų teikimą, jeigu keičiasi (mažėja arba didėja) pristatomų į pakuočių 

atliekų apdorojimo įrenginius atliekų kiekis ir / ar morfologija ir / ar savivaldybės;“  

Kaip reikia suprasti sąvoką „jeigu keičiasi savivaldybės“? Ar tai reiškia, kad pagal tą pačią sutartį 

Organizacijos gali pradėti tiekti atliekas iš kitų savivaldybių, nei numatyta pirkimo dokumentuose?  
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Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 13: 

Paaiškiname, kad atliekos nebus pradedamos teikti iš kitų savivaldybių, t. y. tų savivaldybių, kurios nėra 

nurodomos konkrečiame Pirkime. Nustatyta nuostata turi būti aiškinamos kartu su Pirkimų sąlygų 4 priedo 

„Pirkimo sutartis“ 8 punkto nuostatomis. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 14: 

Techninės specifikacijos 4.4.1 punkte nurodyta „<...> turėti Perkrovimo aikštelę <...> kiekvienoje 

Savivaldybėje iškrauti <...>. Perkrovimo aikštelė (-ės) gali būti ir už regiono ribų, kai ji (-os) yra nutolusi (-

ios) iki 50 km atstumu nuo regione esančios (-ių) savivaldybės (ių), kurioje (-se) surinktos toje (-se) 

savivaldybėje (-ėse) atliekos būtų priimamos."  

Prašome patikslinti šį punktą ir nurodyti kiek perkrovimų aikštelių turi turėti Tiekėjas, jei jo Paruošimo 

įrenginiai yra ne apskrities (regiono), kuriame skelbiamas Pirkimas teritorijoje. Jei Perkrovimo aikštelė gali 

būti kitame regione nei skelbiamas pirkimas, prašome nurodyti kaip turi būti skaičiuojamas atstumas 50 km 

iki Perkrovimo aikštelės - nuo Savivaldybės administracinio centro, geografinio centro ar laisvai pasirenkant 

bet kurį Savivaldybės geografinį tašką?  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 14: 

Techninės specifikacijos 4.4.1 punkte keliamus reikalavimus Perkrovimo aikštelėms reikia suprasti taip: 

a) viena ar keliomis atitinkamame komunalinių atliekų tvarkymo regione turimomis arba nuomos pagrindu 

naudojamomis Paslaugų teikėjo ir (arba) jo subtiekėjo Perkrovimo aikštelėmis gali būti priimamos regiono 

savivaldybėse surenkamos atliekų frakcijos; 

b) už atitinkamo komunalinių atliekų tvarkymo regiono ribų turimomis arba nuomos pagrindu naudojamomis 

Paslaugų teikėjo ir (arba) jo subtiekėjo Perkrovimo aikštelėmis gali būti priimamos regiono savivaldybėse 

surenkamos atliekų frakcijos tik iš tų atitinkamo regiono savivaldybių, kurios yra nutolusios nuo tų 

savivaldybių administracinių centrų iki 50 km atstumu. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad Pirkimo sąlygomis yra keliamas reikalavimas Paslaugų teikėjui ir (arba) jo 

subtiekėjui turėti arba nuomos pagrindu naudoti tiek Perkrovimo aikštelių, kad joje ar jose būtų galima priimti 

visose regiono savivaldybėse surenkamas atliekų frakcijas Pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 15: 

Prašome panaikinti Techninės specifikacijos 4.2. punkto šią dalį: t.y. sutvarkyti taip, kad būtų įvykdytos 

Organizacijoms nustatytos Pakuočių atliekų tvarkymo užduotys. Šis pirkimo dokumentų reikalavimas 

prieštarauja LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-5172 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto 

„organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą visų 

pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai supakuotus gaminius <...> dalyvauti organizuojant tokių pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių 

organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose" ir 4 punkto, kuriame nurodoma, kad Gamintojai ir 

Importuotojai (Organizacijų steigėjai arba dalyviai) turi apmokėti visas komunaliniame sraute susidariusių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir 

naudojimo išlaidas, reikalavimams. Šios Gamintojų ir importuotojų pareigos nėra niekaip susietos su Pakuočių 

atliekų tvarkymo užduočių įvykdymu. Pareiga yra finansuoti visų pakuočių atliekų susidariusių 

komunaliniame sraute sutvarkymą! Įstatyme yra numatytos kitos priemonės, kurių pagalba Organizacijos gali 

įvykdyti Pakuočių atliekų tvarkymo užduotis.   

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 15: 

Pirkimus organizuoja ir skelbia Organizacijos, kurios privalo vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 34-26 

straipsnio 1 dalies 1 punktu organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant 

komunalinių atliekų sraute susidarančių gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir įvykdyti gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytas 

gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių 

atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi Pakuočių atliekų sutvarkymas – Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba surinkimas ir naudojimas pagal 

Vyriausybės nustatytą užduotį (pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas).  
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Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 16: 

Pirkimo sąlygų 42 punkte nurodyta:  

„Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo), dalyvaujantis Pirkime, gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai 

nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties 

šalis) ar subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, ketina remtis 

tiekėjas. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti pasitelkiamas subtiekėjas turintis teisę teikti 

reikiamas paslaugas, o subtiekėjų turinčių teisę teikti konkrečias reikiamas paslaugas šalyje yra ne daugiau 

kaip trys. Šias aplinkybes teikdamas pasiūlymą dalyvis turi pagrįsti raštu pateikdamas laisvos formos 

pranešimą.“  

Prašome patikslinti „ <...> tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis) ar 

subtiekėjas<...>“- kaip suprantama šiame punkte? Pateikiame pavyzdį: Lietuvoje plastiko perdirbimo įmonių 

(kurios gali išduoti įrodančius dokumentus) yra tikrai daugiau nei trys, o kai kurių jų perdirbimo pajėgumai 

Juos įpareigoja dirbti su keliomis atliekų tvarkymo įmonėmis, tam kad užsitikrintų reikiamą žaliavų kiekį savo 

gamybiniams procesams - ar tai reiškia, kad jei paslaugos teikėjas tokią įmonę nurodys, kaip galutinį tvarkytoją 

ir pateiks su šia įmonę sudarytą sutartį ir tokias sutartis pateiks ir kiti konkurso dalyviai, toks galutinis 

tvarkytojas bus traktuojamas, kaip netinkamas subtiekėjas? Nes jo pajėgumais remsis ir kiti dalyviai. Tuo pačiu 

pažymime, kad jei vienas konkurso dalyvis turi tokias sutartis su tokiais galutiniais tvarkytojais ir dirba jau ne 

vienerius metus, taip pat gali elgtis ir kiti konkurso dalyviai, Paslaugos teikėjas negali patikrinti ir užtikrinti, 

kad kiti paslaugos teikėjai nepateiks sutarčių su tuo pačiu perdirbėju.  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 16:  

Atsižvelgdama į tiekėjo pateiktus argumentus, Pirkimų komisija paaiškina, kad Pirkimų sąlygų 42 punkto 

reikalavimas netaikomas subtiekėjams, kurie teikia pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) 

paslaugas.  

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 17: 

Tech. spec. punktas 4.4.10: „Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Organizacijų įgaliotas atstovas galėtų bet 

kuriuo metu be išankstinio Paslaugų teikėjo sutikimo ar leidimo patekti į Paslaugų teikėjo patalpas Paslaugos 

teikėjo darbo metu ir susipažinti su Pakuočių atliekų apskaitos dokumentacija bei atlikti visas kitas procedūras 

ar patikrinimus, reikalingus įsitikinti ar tinkamai yra vykdomos sutarties sąlygos. Paslaugos teikėjas privalo 

užtikrinti, kad Organizacijų įgaliotą atstovą lydėtų Paslaugos teikėjo paskirtas asmuo.“  

Pažymime, kad atvykus neplanuotai ir neperspėjus Paslaugos teikėjas negalės užtikrinti, kad Organizacijų 

įgaliotą atstovą lydėtų Paslaugos teikėjo paskirtas asmuo. Sutartis negali įpareigoti paslaugos teikėjo 

darbuotojų, kurie galėtų atlikti šią f-ciją nuolatos būti teritorijoje, kadangi tai neigiamai veiktų Paslaugos 

tiekėjo veiklą. Todėl, kiekvienas Organizacijų atstovų atvykimas į Paslaugos teikėjo patalpas turi būti 

suderintas iš anksto. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 17: 

Nustatyta Paslaugų teikėjui pareiga yra įgyvendinamos Atliekų tvarkymo įstatymo 34-22 straipsnio 14 dalies 

nuostatos, pagal kurias Organizacija privalo vykdyti Organizacijos narių, pavedimo davėjų ir atliekų tvarkytojų 

(atliekų surinkėjų ir atliekų naudotojų ar eksportuotojų), su kuriais sudarė sutartis dėl gaminių ar pakuočių 

atliekų tvarkymo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę. Tuo atveju, jei esami Paslaugų teikėjo 

darbuotojai nebus kompetentingi užtikrinti nustatytoje nuostatoje numatytų Organizacijos teisių, 

Organizacijos atstovai sudarys galimybes atvykti ir užtikrinti teises įgaliotam Paslaugų teikėjo atstovui. 

Priešingu atveju, nesant objektyvių aplinkybių, Organizacijos turės teisę pasinaudoti Sutartyje nustatytomis 

teisėmis, siekiant užtikrinti efektyvią Paslaugų teikimo kontrolę.  

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 18: 

Pirkimo sąlygų 68 p. išdėstyta:  

„<...> Derybos taip pat gali būti vykdomos dėl to nusprendus Komisijai, t. y. ne tik tuo atveju kai visi gauti 

pasiūlymai viršijo Komisijos nustatytą maksimalią Pirkimo vertę, tačiau ir tuo atveju, jei gauti pasiūlymai 

neviršija Komisijos nustatytos maksimalios Pirkimo vertės“.  

Vadovaujantis šiuo punktu Tiekėjas nėra suinteresuotas pateikti maksimaliai gerą kainą, kadangi po pasiūlymo 

pateikimo gali būti vykdomos derybos.  
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Prašome panaikinti nuostatą, kad net neviršijus pirkimui skirtos maksimalios sumos gali būti vykdomos 

derybos, kadangi tai pažeidžia skaidrumo, sąžiningos konkurencijos, teisingumo ir kt. principus.  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 18: 

Pirkimo sąlygų 68 punkto antroji pastraipa ,,Derybos taip pat gali būti vykdomos dėl to nusprendus Komisijai, 

t. y. ne tik tuo atveju kai visi gauti pasiūlymai viršijo Komisijos nustatytą maksimalią Pirkimo vertę, tačiau ir 

tuo atveju, jei gauti pasiūlymai neviršija Komisijos nustatytos maksimalios Pirkimo vertės“ yra naikinama.  

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 19: 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą 

įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše, nėra nei vienos įmonės turinčios teisę išrašyti PAKUOTĖS 

IŠ TEKSTILĖS (atliekos kodas 15 01 09) sutvarkymą (perdirbimo ar eksporto) įrodančius dokumentus.  

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, prašome atkreipti dėmesį į šį reikalavimą konkurso sąlygose, nes pagal 

dabartinę situaciją šių sąlygų įvykdyti neįmanoma.  

Reikalavimas: 15 01 09 kodą pašalinti iš konkurso sąlygų.  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 19: 

Atsakymas į šį klausimą ir atitinkami Pirkimų sąlygų pakeitimai yra pateikti Komisijos 2022-04-01 

išplatintuose atsakymuose į tiekėjų paklausimus, atsakant į tiekėjo klausimą Nr. 8. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 20: 

Techninės specifikacijos 4.1 punktas. Numatomas preliminarus pakuočių atliekų kiekis, kurį planuojama 

surinkti rūšiuojamuoju būdu Savivaldybės teritorijoje per metus (12 mėnesių) ir pristatyti Paslaugų teikėjui 

yra pateiktas Pirkimo sąlygų 1 priedo 7 punkte. Kiekis yra preliminarus ir nereiškia Organizacijų 

įsipareigojimo jį užtikrinti (sumažėjus), kaip ir nereiškia, kad jis negali būti didesnis. 

Nurodyti Paslaugų kiekiai maksimaliai gali kisti – pakuočių (išskyrus stiklinę) atliekų tvarkymo atveju  + / - 

20% nuo apibrėžiamo preliminaraus pakuočių kiekio. 

Klausimas: Prašome paaiškinti, kaip bus sprendžiamos situacijos, jei nurodyti paslaugų kiekiai bus viršyti 

daugiau nei nurodyta su paklaida arba nepasieks minimalaus  kiekio su paklaida. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 20: 

Techninės specifikacijos 4.1 punkte yra nurodytos Paslaugų teikimo rizikos, kurias Paslaugų teikėjai privalo 

įvertinti, teikdami Pasiūlymus. 

Komunalinių atliekų tvarkymo regione rūšiavimo konteineriais surenkamų atliekų pokyčių svyravimas per 

Pirkimo sąlygomis numatomą sutartinį laikotarpį didesnėse ribose nei nurodytos yra mažai tikėtinas. 

Atitinkamai situacijos sprendimas nustatomas Pirkimų sąlygų 2 priedo (Techninė specifikacija) 4.4.9 ir kituose 

punktuose. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 21: 

Techninės specifikacijos 4.4.2 punktas. Paslaugų teikėjas privalo priimti Savivaldybės parinktų atliekų vežėjų 

Surinktas atliekas. Surinktų atliekų priėmimas turi būti užtikrintas visomis darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 

val. Esant poreikiui Paslaugos teikėjas turi galimybę su Organizacijomis ir pakuočių atliekų surinkėjais / 

vežėjais pasitvirtinti kitą, visoms suinteresuotoms pusėms priimtiną, pakuočių atliekų priėmimo laiką. Esant 

poreikiui stabdyti pakuočių atliekų rūšiavimą, atliekų priėmimas neturi būti stabdomas. 

Klausimas: Nustatytas atliekų priėmimo laikas – tik darbo dienomis (jei teisingai suprantama  yra pirmadienis 

– penktadienis) nėra tinkamas. 

Atliekos turėtų būti priimamos visomis savaitės dienomis, ne tik darbo dienomis, nes atliekų surinkėjai pagal 

grafikus jas surenka dažniausiai kiekvieną dieną, išskyrus Kalėdų ir Velykų pirmąsias dienas. 

Prašome atitinkamai pakoreguoti nurodytą punktą, kad atliekas paruošėjui būtų galimybė pristatyti bet 

kuriomis savaitės dienomis. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 21: 

Techninės specifikacijos 4.4.2 punkto esama redakcija 
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,,Paslaugų teikėjas privalo priimti Savivaldybės parinktų atliekų vežėjų Surinktas atliekas. Surinktų atliekų 

priėmimas turi būti užtikrintas visomis darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val. Esant poreikiui Paslaugos 

teikėjas turi galimybę su Organizacijomis ir pakuočių atliekų surinkėjais / vežėjais pasitvirtinti kitą, visoms 

suinteresuotoms pusėms priimtiną, pakuočių atliekų priėmimo laiką. Esant poreikiui stabdyti pakuočių atliekų 

rūšiavimą, atliekų priėmimas neturi būti stabdomas.“ 

yra tikslinama ir keičiama į tokią naują redakciją: 

,,Paslaugų teikėjas privalo priimti Savivaldybės parinktų atliekų vežėjų Surinktas atliekas. Surinktų atliekų 

priėmimas turi būti užtikrintas visomis darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val. Esant poreikiui surinktas 

atliekas priimti išeiginėmis ir šventinėmis dienomis (kai šiomis dienomis atskirose savivaldybėse atliekų 

surinkėjams yra nustatyta pakuočių atliekų surinkimo prievolė), Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti 

tomis dienomis surinktų atliekų papildomą priėmimą tuo pačiu, kaip ir darbo dienomis, laiku. Paslaugų 

teikėjui yra suteikiama galimybė pasitvirtinti kitą, su Organizacijomis ir pakuočių atliekų surinkėjais / vežėjais 

suderintą pakuočių atliekų priėmimo laiką. Esant poreikiui stabdyti pakuočių atliekų rūšiavimą, atliekų 

priėmimas neturi būti stabdomas.“ 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 22: 

Techninės specifikacijos 4.4.6.2 punktas. Aptarnautų konteinerių tipai pagal renkamų pakuočių rūšis: 

20010101 – Bendro naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,POPIERIUS“ arba ,,POPIERIUS/ 

KARTONAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms popierinių ir kartoninių pakuočių bei 

popieriaus atliekoms surinkti, kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų 

frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

20013901 – Bendro naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,PLASTIKAS“ arba ,,PLASTIKAS/ 

METALAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų 

pakuočių atliekoms surinkti, kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų 

frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

20019901 – Bendro naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,POPIERIUS / PLASTIKAS“ arba 

,,POPIERIUS/ PLASTIKAS/ METALAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms visų rūšių 

pakuočių ir popieriaus atliekoms (išskyrus stiklo pakuočių atliekas) surinkti, kurioms priskiriamas ir taikomas 

atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas;  

20019902 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,POPIERIUS/ PLASTIKAS/ METALAS“ 

arba ,,PAKUOČIŲ ATLIEKOS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms visų rūšių pakuočių ir 

popieriaus atliekoms (išskyrus stiklo pakuočių atliekas) surinkti iš fizinių asmenų namų valdų, kurioms 

priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

20010103 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,POPIERIUS“ arba „POPIERIUS / 

KARTONAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms popierinių ir kartoninių pakuočių bei 

popieriaus atliekoms surinkti iš juridinių asmenų valdų ir (ar) patalpų, kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai 

surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

20013903 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,PLASTIKAS“ arba ,,PLASTIKAS / 

METALAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų 

pakuočių atliekoms surinkti iš juridinių asmenų valdų ir (ar) patalpų, kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai 

surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

20019903 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,POPIERIUS/ PLASTIKAS/ METALAS“ 

arba ,,PAKUOČIŲ ATLIEKOS“, skirtas komunalinių atliekų sraute susidarančioms visų rūšių pakuočių ir 

popieriaus atliekoms (išskyrus stiklo pakuočių atliekas) surinkti iš juridinių asmenų valdų ir (ar) patalpų, 

kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis 

kodas. 

Klausimas: Paslaugų teikėjui priimant atliekas iš surinkėjų GPAIS sistemoje nėra nurodomi aštuoniaženkliai 

atliekų kodai, o turi būti nurodomi šešiaženkliai. Atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygose turi būti pakoreguoti 

aštuoniaženkliai kodai į šešiaženklius. Prašome atitinkamai pakoreguoti. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad GPAIS sistemos pastabų laukelyje tokiu atveju bus nurodoma iš kokių 

konteinerių – bendro naudojimo ar individualių, atliekos surinktos. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirkimo dokumentuose, skirtose vykdyti pirkimui stiklo atliekų paruošimui 

naudoti ir naudojimui, taip pat nuostatose, aprašančiose konteinerių tipus nurodomi aštuoniaženkliai atliekų 

kodai vietoje šešiaženklių. Prašome juos pakoreguoti į šešiaženklius. 
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Priėmus šias atliekas (20019903) GPAIS sistemoje, jų kodas bus 200199, laukelyje ,,pastabos“ bus nurodyta, 

kad atliekos surinktos iš juridinių asmenų, individualaus naudojimo. Prašome patikslinti kaip turės būti 

išduodami įrodantys dokumentai šioms atliekoms – ar galima bus sujungti ir išduoti kartu įrodančius 

dokumentus už kiekius iš fizinių asmenų namų valdų ir juridinių asmenų valdų. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 22: 

Paaiškiname, kad GPAIS sistemos naudotojams keliami reikalavimai yra taikomi tik šios informacinės 

sistemos viduje, nustatant naudojimosi ja tvarką. Jie nėra privalomi naudojimui kitose atliekų tvarkymo veiklos 

vertinimo bei apskaitos sistemose. 

Organizacijų parengtoje ir suderintoje su savivaldybėmis, kurių teritorijose yra vykdoma teisės aktais nustatyta 

tvarka parinktų pakuočių atliekų surinkėjų veikla, rūšiavimo konteineriais surenkamų komunalinių atliekų 

frakcijų apskaitoje yra naudojami aštuoniaženkliai surenkamų atliekų frakcijų kodai. 

Šie kodai leidžia aiškiai, išvengiant papildomų paaiškinimų, identifikuoti skirtingos sudėties atliekų frakcijų 

kilmę, t. y. kokios naudojimo paskirties ir prieinamumo rūšiavimo konteineriais šios frakcijos yra surenkamos 

bendro (kolektyvinio) naudojimo, individualaus naudojimo fizinių (namų valdose) ar juridinių asmenų 

valdose. 

Tokia pati rūšiavimo konteineriais surenkamų komunalinių atliekų frakcijų identifikavimo tvarka yra 

paaiškinta ir priimta privalomam naudojimui komentuojamose Pirkimo sąlygose. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pakuočių atliekų surinkėjams taip pat yra keliami reikalavimai atitinkamai 

apskaityti ir deklaruoti duomenis apie rūšiavimo konteineriais surenkamų ir vežamų į Paruošimo įrenginius 

komunalinių atliekų frakcijų kiekius pagal aštuoniaženklius surenkamų atliekų frakcijų kodus. 

Atsižvelgiant į tai, Paslaugų teikėjams yra nustatyta prievolė priimti ir apskaityti surinktas, atvežtas ir 

Paruošimo įrenginiuose bei Perkrovimo aikštelėse priimtas atliekų frakcijas Pirkimo sąlygose nurodytais 

aštuoniaženkliais kodais. Rekomenduojame naudojantis GPAIS šiuos kodus nurodyti skiltyse ,,Pastabos“. 

Papildomai paaiškiname, kad pakuočių atliekų sutvarkymo įrodančiuose dokumentuose, išduodamuose 

atitinkamame komunalinių atliekų tvarkymo regione paslaugas teikiantiems pakuočių atliekų surinkėjams, 

privalo būti nurodomi tokie sutvarkytų pakuočių atliekų kiekiai pagal Pirkimo sąlygose nurodytas jų rūšis, 

kurie yra proporcingi atskiro surinkėjo surinktų iš skirtingos paskirties rūšiavimo konteinerių atliekų frakcijų 

svoriams per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 23: 

Techninės specifikacijos 4.4.12 punktas. Paslaugų teikėjas Organizacijoms pagal Organizacijų iš anksto 

pateiktą formą per 5 darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pateikia mėnesinę ataskaitą apie: <...> 

Klausimas: Prašome pateikti susipažinimui 4.4.12 punkte nurodyto dokumento formą (šabloną). 

Prašome pakoreguoti terminą į ilgesnį, bent 10 darbo dienų terminą, nes nustatytas terminas  yra  per  trumpas  

įsipareigojimo  įvykdymui. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 23: 

Paaiškiname, kad mėnesinės ataskaitos formoje, kuri bus parengta ir pateikta Organizacijų Paslaugų teikėjui 

bus nurodomos grafos užpildymui duomenimis, aiškiai išvardintais Techninės specifikacijos 4.4.12.1, 

4.4.12.2, 4.4.12.3 ir 4.4.12.4 punktuose. 

Ketvirtinių ataskaitų pateikimo patikslinti terminai yra nurodyti atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 10. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 24: 

Techninės specifikacijos 4.4.13 punktas. Paslaugų teikėjas 1 kartą per ketvirtį per 5 darbo dienas pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui pateikia ataskaitą pagal Organizacijų pateiktą formą, Pakuočių atliekų sutvarkymą 

įrodančius dokumentus pagal 4.6.3 - 4.6.6 punktų reikalavimus ir kitų atliekų panaudojimą ir šalinimą 

įrodančius dokumentus. 

Ketvirtinė ataskaita apima 4.4.12.1 – 4.4.12.4 punktuose nurodytus duomenis, taip pat informaciją apie 

faktiškai panaudotus (galutiniai sutvarkytus) atliekų kiekius.  

Ketvirtinė ataskaita yra pagrindas Organizacijoms apmokėti už suteiktas Paslaugas per atitinkamą ataskaitinį 

laikotarpį. 

Ketvirtinėje ataskaitoje pagal Pirkimo sutarties 11 punkte nurodytą kainos apskaičiavimo formulę turi būti 

apskaičiuota suteiktos paslaugos kaina (aiškiai išskiriant visas kainos sudėtines dalis ir jas pateikiant). 
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Klausimas: Nustatytas 5 darbo dienų terminas ataskaitoms pateikti yra per trumpas nurodytų veiksmų 

atlikimui. 

Prašome nustatytą terminą pakeisti į ilgesnį, bent 10 darbo dienų terminą. 

Taip pat nustatytu terminu nėra galimybės pateikti įrodančių dokumentų, todėl šiems dokumentams išduoti 

prašome nustatyti ne trumpesnį kaip 22 darbo dienų terminą nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos. 

Jei nesutinkama prailginti termino, tokiu atveju turi būti numatoma galimybė iš kiekvieno ketvirčio perkelti 1 

mėn. dydžio nerūšiuotą pakuočių atliekų kiekį į kitą ketvirtį. Įrodantys dokumentai šiam kiekiui išduodami su 

kito metų ketvirčio įrodančiais dokumentais. 

A) Prašome paaiškinti kokie dokumentai turi būti pateikiami siekiant įvykdyti reikalavimą ir pateikti ,,kitų 

atliekų panaudojimą ir šalinimą įrodančius dokumentus“. 

B) Prašome paaiškinti, kodėl reikia pagrįsti dokumentais šalinimo atliekų, bei antrinių žaliavų kiekius? 

Siūlome pateikti laisvos formos deklaraciją. Jeigu nuspręsite, kad tai reikalinga pagrįsti tokius kiekius 

dokumentais, tada prašome paaiškinti, kaip užtikrinsite, komercinės informacijos konfidencialumą. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 24: 

Atsakymą į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 10. 

Papildomai paaiškiname, kad kitų antrinių žaliavų (ne pakuočių atliekų) ir kitų atskirtų atliekų panaudojimą ir 

(arba) šalinimą įrodantiems dokumentams gali būti prilyginami šių atliekų priėmėjų naudojimui ir (arba) 

šalinimui (subrangovų) išduoti dokumentai arba jų kopijos, subrangovų priimtų ir atžymėtų Paslaugų teikėjo 

sudarytų dokumentų kopijos, Paslaugų teikėjo ir subrangovo suderinimo aktai ir pan. Šiuose dokumentuose 

privalo būti nurodoma nekonfidenciali informacija, susidedanti iš paruoštas naudoti ir (arba) šalinti atliekas 

priėmusių subrangovų pavadinimų, jų priimtų atliekų kodų ir svorių. 

Laisvos formos deklaracija gali būti irgi teikiama, kai prie jos yra pridedami aukščiau nurodyti dokumentai ir 

(arba) jų kopijos. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 25: 

Techninės specifikacijos 4.4.14 punktas. Paslaugų teikėjas Organizacijoms pagal Organizacijų iš anksto 

pateiktą formą iki vasario 10 d. pateikia metinę ataskaitą apie (gautus) priimtus ir sutvarkytus Pakuočių atliekų 

kiekius ir priemaišų kiekius už praėjusius kalendorinius metus. Rūšiavimo likučių kiekis sandėlyje gali būti 

ne didesnis kaip už visą einamųjų metų gruodžio mėn. 

Klausimas: Terminas ,,iki vasario 10 d.“ yra per trumpas įsipareigojimų vykdymui, turėtų būti nustatytas 

ilgesnis terminas, bent iki vasario 28 d.. 

Prašome pakoreguoti terminą į ,,vasario 28 d.”. 

Taip pat pastebėta techninė klaida nes paryškintame sakinyje nurodyta, kad likutis gali būti ne didesnis kaip 

už visą einamųjų metų gruodžio mėnesį. Turėtų būti praėjusių kalendorinių metų gruodžio mėnesį. 

Prašome atitinkamai pakoreguoti nurodytą punktą. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 25: 

Nustatytas metinės ataskaitos pateikimo terminas (iki vasario 10 d.) yra pakankamas IV ketvirčio ketvirtinės 

ataskaitos pateikimui patikslintu terminu (žiūr. atsakymą į tiekėjo klausimą Nr. 10) ir jos suderinimui bei 

patikslinimui, su paskesniu duomenų susumavimu ir įrašymu į metinę ataskaitą iš keturių ketvirtinių ataskaitų. 

Metinės ataskaitos pateikimo termino atidėjimui nėra pagrindo. 

Reikalavimą ,,Rūšiavimo likučių kiekis sandėlyje gali būti ne didesnis kaip už visą einamųjų metų gruodžio 

mėn.“ laikome suformuluotu teisingai, nes šie duomenys yra nurodomi ataskaitose už atitinkamus einamųjų 

metų laikotarpius (einamųjų metų gruodžio mėnesio, IV ketvirčio ir metinėse ataskaitose). 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 26: 

Techninės specifikacijos 4.6.5 punktas. Įrodantys dokumentai išrašomi kartą per ketvirtį. Įrodantys dokumentai 

už per einamąjį ketvirtį panaudotas Pakuočių atliekas išrašomi iki ketvirtinės ataskaitos pateikimo dienos ir 

pateikiami Pakuočių atliekų surinkėjui (vežėjui), o pasibaigus kalendoriniams metams iki sausio 10 d., tačiau 

visais atvejais ne vėliau nei nustatyta įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše. 

Apie įrodančių dokumentų išrašymą surinkėjui (vežėjui) Paslaugų tiekėjas informuoja visas Organizacijas 

oficialiu raštu, kuriame nurodomas per ataskaitinį laikotarpį surinkėjui (vežėjui) išrašytas įrodančiųjų 

dokumentų kiekis, šių dokumentų išrašymo data, sutvarkymo būdas ir surinkėjas, kuriam išrašytas įrodantysis 

dokumentas. 
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Klausimas: Nustatytas terminas įrodančių dokumentų išdavimui atliekų kiekiui per ketvirtį yra per trumpas, 

prašome nustatyti bent 22 darbo dienų terminą po ketvirčio pasibaigimo įsipareigojimo įvykdymui. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 26: 

Atsakymas į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 10. 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 27: 

Techninės specifikacijos 4.6.6 punktas. Visos ataskaitos apie išduotus Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 

dokumentus turi būti pateikiamos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą 

(GPAIS), laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

Klausimas: Šis punktas turi būti panaikintas nes GPAIS nėra galimybės išduoti nurodytų ataskaitų. Prašome 

panaikinti nurodytą punktą. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 27: 

Techninės specifikacijos 4.4.2 punkto esama redakcija 

,,Visos ataskaitos apie išduotus Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turi būti pateikiamos per 

Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS), laikantis teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų“ 

yra tikslinama ir keičiama į tokią naują redakciją 

,,Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis visi dokumentai, įrodantys pakuočių atliekų sutvarkymą yra teikiami 

per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). Tuo atveju, kai GPAIS 

funkcionalumas neleidžia pateikti dokumentų per šią informacinę sistemą, gali būti teikiami laikinieji pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. 

Ketvirtinėmis ataskaitomis teikiama informacija apie pakuočių atliekų surinkėjams išduotus Pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodančius dokumentus turi būti pagrindžiama į GPAIS patalpintų atitinkamų dokumentų 

momentinėmis kompiuterio ekrano kopijomis (angl.  screen shot) ir (arba) išrašytų laikinųjų pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodančių dokumentų kopijomis, pridedamomis prie ketvirtinių ataskaitų.“ 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 28: 

Patikslinamas Pirkimų sąlygų 3.2 punktas 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 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.” 

Klausimas: Paaiškiname, kad Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų sąraše yra 

nurodomos pakuotės rūšys, o ne šešiaženkliai ar aštuoniaženkliai atliekų kodai, be to metalinė pakuotė nėra 

skirstoma ir skaidoma į aliuminio (15 01 04 01) ir kitą metalinę (15 01 04 02). 

Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti kaip pirkimo vykdytojas tikrins pirkimo dalyvių kvalifikaciją, jei 

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

sąraše nėra nurodyti atliekų kodai, o tik pakuočių rūšys. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 28: 

Pirmiausia atkreipiame dėmesį į tai, kad Komisijos 2022-04-01 posėdžio sprendimu buvo priimtas sprendimas 

dėl Pirkimo sąlygų 1 priedo 3.2 pakartotino patikslinimo apie ką rinkos dalyviai buvo informuoti Komisijos 

2022-04-01 atsakymu į tiekėjo klausimą Nr. 8. 

Šiame punkte yra keliami reikalavimai atitinkamų rūšių pakuočių atliekų tvarkytojams vadovaujantis Aplinkos 

ministro įsakymu patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis bei pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių 

dokumentų išrašymo nustatyta tvarka, t. y. reikalaujama Paslaugų teikėjams, jų partneriams ir subrangovams 

turėti atitinkamų rūšių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teises, apskaitant jas ir 

tvarkant nurodytais kodais, t. y. stiklo pakuotės (apskaitomos ir tvarkomos kodu 15 01 07), popieriaus ir 

kartono pakuotės (apskaitomos ir tvarkomos kodu 15 01 01), PET pakuotės (apskaitomos ir tvarkomos kodu 

15 01 02 01), kitos plastikinės pakuotės (apskaitomos ir tvarkomos kodu 15 01 02 02), metalinės pakuotės 

(apskaitomos ir tvarkomos kodais 15 01 04 01 – aliumininės pakuotės ir 15 01 04 02 – kitos metalinės 

pakuotės), kombinuotosios pakuotės (apskaitomos ir tvarkomos kodais 15 01 05 01 – kombinuota pakuotė 

(vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas) ir 15 01 05 02 – kita kombinuota pakuotė). 
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Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 

sąraše nurodyta teisė išrašyti atitinkamos rūšies atliekų sutvarkymą yra suprantama kaip leidimas išrašyti tos 

rūšies atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, nurodant juose be atliekų rūšies pavadinimo ir joms 

priskiriamą šešiaženklį ar aštuoniaženklį atliekų kodą, atsižvelgiant į kodo tipą (pvz. teisė išrašyti metalinės 

pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus suteikia tokių atliekų tvarkytojui teisę apskaityti ir 

pagrįsti metalinės pakuotės (kodas 15 01 04, kodo tipas AN),  aliumininės pakuotės (kodas 15 01 04 01, kodo 

tipas AN), kitos metalinės pakuotės (kodas 15 01 04 02, kodo tipas AN) ir metalinės pakuotės, kuriose yra 

pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (kodas 15 01 10*, kodo tipas VP) atliekų 

sutvarkymą. 

Nustatytas reikalavimas atskirai nurodyti aliumininės pakuotės (kodas 15 01 04 01) atliekų sutvarkymą 

įrodančiuose dokumentuose (kai tokios atliekos yra randamos priimtų atliekų frakcijose ir atskiriamos 

Paruošimo įrenginiuose) yra nustatytas vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reikalavimu 

taikyti mokestį už aplinkos teršimą metalinėmis (įskaitant aliuminines) pakuotėmis. 

Jūsų teiginys ,,metalinė pakuotė nėra skirstoma ir skaidoma į aliuminio (15 01 04 01) ir kitą metalinę (15 01 

04 02)“ nėra pagrįstas bei prieštarauja Aplinkos ministro patvirtintoms Atliekų tvarkymo taisyklėms. 

Pirkimo vykdytojas tikrins pirkimo dalyvių kvalifikaciją, vadovaudamasis aukščiau nurodytomis nuostatomis. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 29: 

Techninės specifikacijos 4.4.6.2 punktas. Aptarnautų konteinerių tipai pagal renkamų pakuočių rūšis: 

20010201  –  Bendro naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,STIKLAS“, skirtas komunalinių atliekų sraute 

susidarančioms stiklinių pakuočių atliekoms surinkti, kurioms priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų 

dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas;  

20010202 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,STIKLAS“, skirtas komunalinių atliekų 

sraute susidarančioms stiklinių pakuočių atliekoms surinkti iš fizinių asmenų namų valdų, kurioms 

priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas;  

20010203 – Individualaus naudojimo pakuočių atliekų konteineris ,,STIKLAS“, skirtas komunalinių atliekų 

sraute susidarančioms stiklinių pakuočių atliekoms surinkti iš juridinių asmenų valdų ir (ar) patalpų, kurioms 

priskiriamas ir taikomas atskirai surenkamų dalies komunalinių atliekų frakcijos aštuoniaženklis kodas; 

Klausimas: Paslaugų teikėjui priimant atliekas iš surinkėjų GPAIS sistemoje nėra nurodomi aštuoniaženkliai 

atliekų kodai, o turi būti nurodomi šešiaženkliai. Atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygose turi būti pakoreguoti 

aštuoniaženkliai kodai į šešiaženklius. Prašome atitinkamai pakoreguoti. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad GPAIS sistemos pastabų laukelyje tokiu atveju bus nurodoma iš kokių 

konteinerių – bendro naudojimo ar individualių, atliekos surinktos. 

Taigi, kodas ,,20010201” turi būti keičiamas į ,,200102”, kodas ,,20010202” turi būti keičiamas į ,,200199” 

atliekų kodas ir GPAIS ,,pastabų“ laukelyje turi būti nurodyta ,,stiklas iš individualaus naudojimo juridinių 

asmenų konteinerių“. Prašome atitinkamai pakoreguoti nuostatą. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 29: 

Atsakymas į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 22. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 30: 

Visuose pirkimo sąlygose nurodyti aštuoniaženkliai pakuočių atliekų kodai. 

Klausimas: Prašome visuose pirkimo sąlygų nuostatose pakoreguoti priimamų atliekų rūšių aštuoniaženklius 

kodus į šešiaženklius, nes GPAIS sistemoje nėra galimybės naudoti aštuoniaženklių kodų. 

Atsižvelgiant į tai visuose kituose dokumentuose: lydraščiuose, deklaracijose ir kt. turi būti naudojami 

šešiaženkliai kodai. 

Tokiu būdu bus pildomi dokumentai vienodais duomenimis ir bus išvengta klaidų ar nesusipratimų. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 30: 

Atsakymas į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 22. 
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Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 31: 

Pirkimo sąlygų 10 punktas. Laimėjusį pirkimą pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų 

grupė, – tos grupės partneris, vykdydamas sudarytą Pirkimo sutartį (toliau – Pirkimo sutartis) turės suteikti 

Paslaugas pilna apimtimi. 

Jeigu tiekėjas pats nevykdo pakuočių atliekų naudojimo, šias veiklas turi atlikti ūkio subjekto grupės nariai 

arba subtiekėjai, nurodyti Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 3 priedas).  

Tais atvejais, kai pakuočių atliekos naudojamos kitose Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos 

ekonominės erdvės valstybių teritorijose, pakuočių atliekų eksportuotojas turi būti pats Paslaugos tiekėjas, arba 

ūkio subjektų grupės narys, arba subtiekėjas. Kitose Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės 

erdvės valstybių teritorijose veikiantys pakuočių atliekų naudotojai neprivalo būti nurodomi kaip ūkio subjektų 

grupės nariai ar subtiekėjai, tačiau Paslaugos tiekėjui, arba ūkio subjektų grupės nariui, arba subtiekėjui privalu 

nurodyti tokio pakuočių atliekų naudotojo turimą atitinkamos šalies kompetentingos aplinkosaugos institucijos 

išduotą leidimą suteikiantį teisę jam teikti reikiamas pakuočių atliekų naudojimo paslaugas (Pirkimo sąlygų 1 

priedo 3 punkte (lentelės 3.2 eilės numeris) nurodyto kvalifikacinio reikalavimo patvirtinimui). 

Klausimas: Jeigu pakuočių atliekos eksportuojamos, taip suprantame, kad reikia pateikti aplinkosauginį 

institucijos leidimą. Tokių leidimų gali būti daugybė ir dokumentų puslapių kiekis paprastai būna didelis. Ar 

nemanote, kad tai perteklinis reikalavimas? Juolab, kad Aplinkos apsaugos agentūrai yra pateikta tokia 

informacija. 

Prašome panaikinti reikalavimą teikti pakuočių atliekų naudojimo turimą atitinkamos šalies kompetentingos 

aplinkosaugos institucijos išduotą leidimą suteikiantį teisę jam teikti reikiamas pakuočių atliekų naudojimo 

paslaugas. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 31: 

Reikalaujamų pateikti dokumentų ir puslapių juose kiekis nėra pakankamas argumentas Pirkimo vykdytojui 

atsisakyti Pirkimo sąlygų 10 punkte nurodytų reikalavimų, tuo labiau, kad Jūsų teigimu tokie dokumentai yra 

pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ir belieka tik pateikti turimas jų kopijas kartu su teikiamais Pasiūlymais. 

Norime atkreipti dėmesį, kad šių reikalavimų privaloma laikytis ne tik Pasiūlymų pateikimo, bet ir Paslaugų 

pirkimo sutarčių vykdymo metu, tame tarpe ir keičiantis partneriams ir (arba) subtiekėjams. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 32: 

Pirkimo sąlygų 42 punktas. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo), dalyvaujantis Pirkime, gali pateikti tik vieną 

pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris 

(jungtinės veiklos sutarties šalis) ar subtiekėjas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus, ketina remtis tiekėjas.  

Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti pasitelkiamas subtiekėjas turintis teisę teikti reikiamas 

paslaugas, o subtiekėjų turinčių teisę teikti konkrečias reikiamas paslaugas šalyje yra ne daugiau kaip trys. Šias 

aplinkybes teikdamas pasiūlymą dalyvis turi pagrįsti raštu pateikdamas laisvos formos pranešimą. 

Klausimas: Punkto dalyje nurodyta ,,subtiekėjų turinčių teisę teikti konkrečias reikiamas paslaugas šalyje yra 

ne daugiau kaip trys. Šias aplinkybes teikdamas pasiūlymą dalyvis turi pagrįsti raštu pateikdamas laisvos 

formos pranešimą.“ Ar nemanote, kad tiks pranešimas yra perteklinis, juolab, kad Paslaugos teikėjas, privalo 

atliekas tvarkyti pagal rašytinius susitarimus, bei vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės 

aktais. 

Prašome panaikinti reikalavimą dėl laisvos formos pranešimo teikimo ir pagrindinio teikimo jame. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 32: 

Atsakyta, atsakant į 16 klausimą. Pirkimų komisijos nuomone, laisvos formos dokumento, kitais atvejais 

pateikimas, nesudaro dalyviui neproporcingų (didelių) laiko ir žmogiškųjų sąnaudų, o pateikiama informacija 

supaprastina Pirkimų komisijos darbo sąlygas vertinant pasiūlymus, todėl nustatytas reikalavimas laikytinas 

pagrįstu ir proporcingu. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 33: 

Pirkimo sąlygų 39 punktas. Organizacijos reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis Pirkimo 

skelbime nurodytu Komisijos Sekretoriaus elektroninio pašto adresu.  
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Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant visuotinai prieinamus 

duomenų failų formatus (pvz., PDF, JPG, DOC ir kt.). 

Klausimas: Kadangi konkursų pasiūlymų bei lydinčių dokumentų didelė apimtis. Jeigu ,,nulūš“ elektroninis 

paštas, ar turi komisija kitą variantą, pasiūlymams ir lydintiems dokumentams priimti? 

Kaip bus užtikrinamas tiekėjo teikiamų dokumentų ir duomenų konfidencialumas, jei jie bus teikiami 

elektroniniu paštu @gmailcom? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 33: 

Atsakymas į šį klausimą ir atitinkami Pirkimų sąlygų pakeitimai yra pateikti Komisijos 2022-04-01 

išplatintuose sprendimuose dėl tiekėjų pretenzijų, atsakant į tiekėjo pretenzijos Nr. 2 dalį 2.2. 

Nurodomos hipotetinės prielaidos apie galimą elektroninio pašto ,,nulūžimą“  (negavus patvirtinimo apie 

pasiūlymo gavimą) yra nepagrįstos, o be to Paslaugos teikėjas turės teisę pateikti įrodymus apie atitinkamo 

elektroninio laiško savalaikį išsiuntimą nurodytu elektroniniu adresu ir kilusias problemas, joms esant. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tiekėjui pageidaujant dalyvauti dviejuose ir daugiau Pirkimų, yra teikiami 

Pasiūlymai (su pridedamais dokumentais) kiekvienam Pirkimui atskirai, t. y. atskirais elektroniniais laiškais. 

Komisijos sekretorius patvirtins kiekvieno elektroninio laiško su Pasiūlymu (suglaustoje ir slaptažodžiu 

apsaugotoje rinkmenoje) gavimą, nurodydamas jo gavimo datą ir laiką. 

Tuo atveju, kai siunčiamo elektroninio laiško su Pasiūlymu apimtis viršija 25 MB, rekomenduojame skaidyti 

Pasiūlymo suglaustą rinkmeną į dalis, kurių dydžiai neviršija 25 MB ir jas pateikti atskirais elektroniniais 

laiškais. Tuo atveju, jei atskirų prie pasiūlymo (išskyrus patį pasiūlymą) pridedamų dokumentų dydis yra 

ypatingai didelis, neleidžiantis siųsti elektroniniu paštu, tuomet Pirkimų komisija priims tokių dokumentų 

pateikimą ir per didelių failų siuntimo platfomas (wetransfer ir pan.). Jei ketinama jomis pasinaudoti, tuomet 

turi būti apie tai informuota Pirkimų komisija. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 34: 

Pirkimo sąlygų 4 priedo 16.1 punktas. Pasiūlyme nurodytas f1 įkainis gali būti perskaičiuojamas taikant 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus įvairių paslaugų ir prekių kainų 

indeksus (http://www.stat.gov.lt), jeigu nuo Paslaugų pagal Sutartį teikimo pradžios dienos įvairių paslaugų ir 

prekių kainų pokytis (padidėja ar sumažėja) yra didesnis kaip 5 procentai. 

Klausimas: Atsižvelgiant į rinkoje susiklosčiusią situaciją, dėl nuolatinio ir neprognozuojamo prekių ir 

paslaugų kainų kitimo, Paslaugų teikėjui nustatytu įkainiu perskaičiavimo mechanizmu perkeliama pernelyg 

didelė rizika, kuri nėra priimtina. Nei teikėjas nei užsakovas neturi galimybės numatyti ir prognozuoti būsimų 

paslaugų teikimo kaštų ir atitinkamai juos įvertinti pasiūlymo kainoje karo Ukrainoje akivaizdoje ir jau šiuo 

metu pastebimose kainų kitimo tendencijose. Dėl šios priežasties prašome Jūsų: 

1. pakoreguoti kainos perskaičiavimo reikšmės dydį iš 5 proc. į 3 proc. rodiklio f1 perskaičiavimui. 

2. manome, kad pasirinktas indeksavimo rodiklis nėra tinkamas ir neatspindi tų kaštų pokyčio, kurie yra 

pagrindiniai atitinkamai veiklai vykdyti. Prašome nustatyti perskaičiavimo indeksą VKI ,,04 Būstas, vanduo, 

elektra, dujos ir kitas kuras“. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 34: 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad suteiktų Paslaugų finansavimui nustatomi ir taikomi įkainiai Pirkimo sąlygose 

yra nurodomi raide ,,d“ (įkainiai d1, d2, d3, d4), o raide ,,f“ yra žymimos Paslaugų sudėtinių dalių kainos 

(kainos f1, f2, f3, f4). 

Pirkimo sąlygose yra numatytas ne Paslaugų sudėtinių dalių kainų, o jų nustatymui taikomų įkainių 

indeksavimas. 

Siūlomas įkainio ,,d1” perskaičiavimui naudoti vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčio indeksas ,,04 

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras“ (Vartotojų kainų indeksas) nėra verslo kainodaros pokyčius 

charakterizuojantis rodiklis. Pirkimo sąlygose nurodytas ir įkainio ,,d1” perskaičiavimui naudojamas rodiklis 

objektyviau atspindi kainų pokyčius rinkoje ir yra taikomas mokesčių už aplinkos teršimą tarifų indeksavimui. 

Siūlomas įkainių perskaičiavimas dažniau kaip kartą per metus nėra pakankamai pagrįstas, tuo labiau, kad 

Paslaugų teikėjas nėra įpareigotas Organizacijoms atskleisti savo patiriamus kaštus ir gaunamas pajamas už 

parduodamas antrines žaliavas, o taikomų įkainių dažnas keitimas gali įvesti daug painiavos dėl jų taikymo 

konkrečiais ataskaitiniais laikotarpiais. 

Atsižvelgiant į tai, Paslaugų sudėtinių dalių kainų nustatymui taikomų įkainių indeksavimo tvarka (nustatyta 

rinkos dalyvių pasiūlymų pagrindu) galioja vienodos rizikos sąlygomis visiems Pirkimo dalyviams. 
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Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 35: 

Pirkimo sąlygų 4 priedo 16.7 punktas. Įkainių indeksavimas gali būti inicijuojamas ne anksčiau, kaip 

antraisiais Paslaugų teikimo metais (pirmų Paslaugų teikimo metų pabaigoje) ir ne anksčiau kaip praėjus 12 

mėnesių nuo paskutinio įkainių indeksavimo. 

Klausimas: Prašome patikslinti, nuo kada skaičiuojamas paslaugų teikimas. Ar nuo sutarties pasirašymo? 

Prašome neriboti įkainių perskaičiavimo ir taikymo terminų dėl aukščiau nurodytų priežasčių, susijusių su karo 

Ukrainoje pasekmėmis. Prašome nustatyti, kad paslaugų įkainiai gali būti perskaičiuojami bet kada sutarties 

vykdymo metu, kai yra tenkinamos perskaičiavimo atlikimui nustatytos sąlygos, pvz. 16.1 punkto atveju 

indeksas pakinta 3 proc., taip pat taikomos iki kito perskaičiavimo. Taip prašome panaikinti apribojimą, 

taikomą pirmajam kainos perskaičiavimui, t. y. panaikinti nuostatą, kad pirmasis perskaičiavimas atliekamas 

tik antraisiais paslaugų teikimo metais. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 35: 

Pagal Pirkimo sąlygas Paslaugų teikimas yra pradedamas pasibaigus pasiruošimo teikti Paslaugas laikotarpiui, 

nurodytam Pirkimo sąlygose ir patikslintam Paslaugų teikimo sutartyje. Paminėtina, kad Pirkimo sąlygų 4 

priedo (Paslaugų teikimo sutarties) 8 punktą Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams, kurie 

skaičiuojami nuo Sutarties įsigaliojimo ir Paslaugų teikimo pradžios dienos (turi būti abi aplinkybės), su 

galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių (maksimalus pratęsimų skaičius – du, t. y. iš viso gali būti pratęsta 

maksimaliai dvejiems metams). 

Pateiktos dažnesnio įkainių indeksavimo ir pirmojo įkainių perskaičiavimo paankstinimo priežastys nesudaro 

pagrindo peržiūrėti visų teikiamų paslaugų kainodaros vertinimo ir keitimo principų, nebent minimų 

aplinkybių vertinimas taikant viešųjų paslaugų kainodarą būtų nustatytas atitinkamais teisės aktais. 

Atsižvelgiant į tai, Paslaugų sudėtinių dalių kainų nustatymui taikomų įkainių indeksavimo tvarka nėra 

keičiama ir galioja vienodos rizikos sąlygomis visiems Pirkimo dalyviams. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 36: 

Konkurso sąlygų 39 punkte nurodyta, kad  „Organizacijos reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis 

priemonėmis Pirkimo skelbime nurodytu Komisijos Sekretoriaus elektroninio pašto adresu.“ 

Suprantame, kad toks pasiūlymų pateikimo būdas yra patogiausias pirkimo vykdytojui, pasitikime pirkimo 

vykdytoju bei komisija, tačiau bendrovė yra atsakingas už savo konfidencialios informacijos bei komercinių 

ir gamybinių paslapčių apsaugą, dėl ko imasi maksimalių pastangų ir visų įmanomų ir pagrįstų priemonių savo 

konfidencialios informacijos apsaugai. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo pasiūlymas (užpildytas pagal Konkurso 

sąlygų formą – pirkimo sąlygų 3 priedą), kuriame neabejotinai bus pateikta komerciškai jautri informacija, t.y. 

paslaugų teikimo įkainiai ir kaina, bei atsižvelgiant į tai, kad šis dokumentas turi būti pateiktas elektroninio 

pašto adresu .....@gmail.com, suprantame, kad pasiūlymo turinys gali tapti žinomu ir tretiesiems asmenims, 

nes naudojant atitinkama elektroninio pašto adresą pasiūlymų teikimui nei pirkimo vykdytojas, nei 

organizatoriai neturi jokių techninių galimybių užtikrinti, kad pasiūlyme nurodyta informacija dėl neteisėtų 

trečiųjų asmenų veikos netaps žinoma tretiesiems asmenims. Taip pat teikiant pasiūlymą tokiu būdų tiekėjas 

negali būti 100 proc. tikras, kad su jų pasiūlymais nebus susipažinta pažeidžiant pirkimo sąlygų nuostatas ir 

pasiūlymų turinys netaps neteisėtai žinomu asmenims, neturintiems teisės žinoti tokios informacijos ir galimai 

konkurentams. Be to, nėra galimybės tiekėjams įsitikinti savarankiškai, kad su jų pasiūlymais susipažinta 

būtent tam tikru metu bei tikrinti, kas būtent tam tikru susipažino. 

Atsižvelgiant į tai, prašome pirkimo komisijos apsvarstyti galimybę teikti tiekėjams jų pasiūlymus pagal 

Pirkimo sąlygų 3 priedo formą popieriniame užklijuotame voke jų nustatytam asmeniui nustatytu adresu ir 

vietoje, bei atitinkamai pakoreguoti Pirkimo sąlygas. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 36: 

Atsakymas į šį klausimą ir atitinkami Pirkimų sąlygų pakeitimai yra pateikti Komisijos 2022-04-01 

išplatintuose sprendimuose dėl tiekėjų pretenzijų, atsakant į tiekėjo pretenzijos Nr. 2 dalį 2.2. 

Komisijos nariai yra pasirašę atitinkamus įsipareigojimus susijusius su konfidencialios informacijos apsauga, 

o siūlomas pasiūlymų ir dokumentų pateikimas paštu negali užtikrinti didesnės apsaugos nei yra įdiegtos 

esamos priemonės.  

 

http://gmail.com/
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Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 37: 

Pirkimo sąlygų 60 ir 61 punktuose nurodyta „60. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose 

susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, 

vertinimo ir palyginimo procedūros. 61. Susipažįstama su gautais pasiūlymais bus Komisijos nustatytu laiku 

Komisijos posėdyje.“ 

Tiekėjo vertinimu, siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą ir objektyvumą, pirkimo vykdytojas turėtų  leisti 

komisijos posėdyje, kurio metu susipažįstama su tiekėju pasiūlymais, dalyvauti ir tiekėjams, kurie pateikė 

pasiūlymus pirkime.  Prašome apsvarstyti nurodytą pasiūlymą ir priimti motyvuotą ir pagrįsta sprendimą šiuo 

klausimu. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 37: 

Su Pirkimų dalyvių pateiktais Pasiūlymais Komisijos nariai susipažins uždarame Komisijos posėdyje, 

nekviečiant jame dalyvauti nei vieno kito asmens, išskyrus Komisijos narius ir Komisijos sekretorių, kurie yra 

užpildę bei pasirašę Nešališkumo deklaracijas ir Konfidencialumo deklaracijas. 

Visi Komisijos posėdžiai yra ir bus fiksuojami vaizdo įrašais bei protokoluojami. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 38: 

Dėl atsiskaitymo už paslaugas 

Konkursų techninės specifikacijos 4.4.15 p. nustatyta: „Tuo atveju, jei Organizacijos (-a) paprašo pateikti 

Paslaugos teikėjo (ir / ar jo subtiekėjo) su Paslaugos teikimo teisėtumu ir / ar su duomenų pagrįstumu susijusią 

informaciją, Organizacija turi teisę atidėti ataskaitos derinimą 30 kalendorinių dienų nuo prašomos 

informacijos (pilna apimtimi) gavimo dienos“. Atsižvelgiant į tai, kad ši nuostata stabdo atsiskaitymą už 

suteiktas paslaugas (esminę atliekų tvarkytojo paslaugų sutarties teisę ir teisėtą lūkestį) bei siekiant teisinio 

apibrėžtumo, prašome pateikti baigtinį sąrašą atvejų, kuomet Organizacijos gali pasinaudoti 4.4.15 p. nuostata 

ir paprašyti su paslaugos teikimo teisėtumo ir / ar su duomenų pagrįstumu susijusią informaciją. 

Nuosekliai taikant Konkursų techninės specifikacijos reikalavimus atsiskaitymui skaičiuotina, kad 

anksčiausiai tikėtinas atsiskaitymas už suteiktas paslaugas bus įvykdytas po 4,5 mėnesių (3 mėn. paslaugų 

teikimo laikotarpis + 5 d.d. pilnos sudėties ataskaitos parengimo laikotarpis + 5 d.d. Organizacijų ataskaitos 

vertinimo terminas + 30 k.d. laikotarpis sąskaitai-faktūrai apmokėti), neįskaitant rizikos gauti Konkursų 

dokumentuose neapibrėžtos apimties pastabas ataskaitos turiniui ar prašymą pateikti papildomą informaciją 

teisėtumui ir /ar pagrįstumui įrodyti. Atkreipiame Organizacijų dėmesį, kad atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas 

didžiąja dalimi sudaro sąnaudos darbuotojų atlyginimams, transporto kuras ir energetiniai mokesčiai už 

įrenginių sunaudojamą elektros energiją, kuriuos atliekų tvarkytojas patirs kiekvieną darbo dieną (įskaitant 

pasiruošimo paslaugų vykdymui atliktas investicijas), todėl anksčiausiai tikėtina atsiskaitymo data – po 4,5 

mėn. yra neproporcinga, neatitinka sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pusiausvyrą, todėl turi būti sutrumpinta. 

Vadovaujantis pateiktais motyvais, prašome atsiskaitymą sieti su mėnesine paslaugų teikimo ataskaita. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 38: 

Pirkimo sąlygomis apibrėžtas faktiškai suteiktų Paslaugų per ketvirtinį ataskaitinį laikotarpį apmokėjimas 

Paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis yra pagrįstas suteiktų Paslaugų apimtis įrodančių 

dokumentų (pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų) pateikimo aplinkybėmis (periodiškumu). 

Kompleksinių Paslaugų (paruošimo ir panaudojimo) apmokėjimas be suteiktų Paslaugų apimčių pagrindimo 

teisės aktais ir Paslaugų pirkimo sutartimis nustatyta tvarka Organizacijoms ir jų nariams sudaro padidintą 

ekonominę bei administracinę riziką ir nėra priimtinas. 

Tokios Paslaugų apmokėjimo sąlygos yra pasiūlytos įvertinus praktikoje susiklosčiusias aplinkybes, kai 

pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas pakuočių atliekų surinkėjams per GPAIS sistemą 

kas mėnesį yra sunkiai įgyvendinamas. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 39: 

Dėl pakuočių atliekų priėmimo laiko 

Konkursų techninės specifikacijos 4.4.2 p. nustatyta: „Paslaugų teikėjas privalo priimti Savivaldybės parinktų 

atliekų vežėjų Surinktas atliekas. Surinktų atliekų priėmimas turi būti užtikrintas visomis darbo dienomis nuo 

8.00 iki 20.00 val. Esant poreikiui Paslaugos teikėjas turi galimybę su Organizacijomis ir pakuočių atliekų 

surinkėjais / vežėjais pasitvirtinti kitą, visoms suinteresuotoms pusėms priimtiną, pakuočių atliekų priėmimo 
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laiką“. Prašome paaiškinti, kokios galimybės yra susitarti dėl atliekų priėmimo iki 17 val.? Tai tiesiogiai susiję 

su paslaugų įkainių skaičiavimu, kadangi priėmimo atveju iki 20 val. atliekų tvarkytojas turi samdyti 2 

pamainas ir norint tinkamai įvykdyti visas atliekų priėmimo procedūras, numatytas Konkursų techninėse 

specifikacijose, žmogiškųjų išteklių poreikis yra didesnis, nei budėtojo paskyrimas. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 39: 

Atsakymas į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 21. 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 40: 

Dėl pasiūlymų pateikimo būdo, derybų vykdymo tvarkos ir galutinių pasiūlymų 

Aprašo 4 p. nustatyta, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją turi būti laikomasi 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Prašome 

paaiškinti, kaip bus užtikrintas minėtų principų laikymasis gaunant pasiūlymus el.paštu? T.y. ne MERCELL 

platformoje ar fizinių vokų su pasiūlymais atplėšimo būdu, kuriais galima realiai užtikrinti informacijos 

konfidencialumą ir procedūrų vykdymo skaidrumą bent iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

Organizacijos neketina pasiūlymų pateikimo būdą keisti į minėtuosius, ar Organizacijos gali užtikrinti 

informacijos konfidencialumą ir skaidrumą kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, Konkursų dalyviui pateikiant 

įrodymus apie susipažinimo su el. laišku pateiktu pasiūlymu datą ir tikslų laiką, arba neišjungti tiekėjo įjungtos 

el.pašto funkcijos išsiųsti automatinį atsakymą susipažinus su persiųstu el.laišku, kuriame yra pasiūlymas 

Konkursams, ar kitomis Organizacijos nurodytomis priemonėmis? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 40: 

Atsakymas į šį klausimą ir atitinkami Pirkimų sąlygų pakeitimai yra pateikti Komisijos 2022-04-01 

išplatintuose sprendimuose dėl tiekėjų pretenzijų, atsakant į tiekėjo pretenzijos Nr. 2 dalį 2.2. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 41: 

Dėl pasiūlymų pateikimo būdo, derybų vykdymo tvarkos ir galutinių pasiūlymų 

Aprašo 32 p. nustatyta: „Neatsižvelgdama į pasirinktą pirkimo būdą, užtikrindama Tvarkos aprašo II skyriuje 

nustatytų principų laikymąsi, organizacija turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir 

kitų pasiūlymo sąlygų siekdama ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, 

atitinkančiais pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus. Derybų metu tiekėjai neturi būti 

diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti 

pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, 

suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija.“  

Prašome paaiškinti, kaip užtikrinsite vienodas galimybes ir vienodos informacijos teikimą Konkursų 

dalyviams, jei Konkurso sąlygose numatyta neribota Organizacijų teisė derėtis dėl bet kokių pasiūlymo sąlygų? 

Kaip apskritai dalyviai turi suprasti Organizacijų skelbiamą derybų procesą? Pavyzdžiui, tiekėjo, remiantis 

viešųjų pirkimų vykdymo praktika, manymu, derybos yra apsimainymas palankesnių paslaugų vykdymo 

sąlygų, Organizacijoms mažinama paslaugų vykdymo kaina už atliekų tvarkytojui mainais pasiūlytas 

ekonomiškesnes paslaugų sutarties vykdymo sąlygas, tačiau prieš derybų su konkrečiu dalyviu posėdį privalo 

būti pateikta konkreti informacija, dėl kokių sąlygų keitimo galimos derybos, t.y. dalyvis prieš susitikimą turi 

apskaičiuoti derybinio objekto kainą ir į posėdį atvykti su konkrečiais skaičiavimais, kokia suma galima 

mažinti pasiūlymo kainą esant vienam ar kitam sutartinio įsipareigojimo keitimui, pavyzdžiui, jei atliekų 

tvarkymo priėmimo laikas bus sutrumpintas iki 17 val. (vietoj 20 val.), pasiūlymo kainą galima mažinti x EUR 

suma; 

Kaip dalyviams bus užtikrinamos vienodos galimybės ir vienodos informacijos teikimas, jei Konkursų 

sąlygose palikta galimybė galutinius pasiūlymus vertinti pagal derybų protokoluose užfiksuotas pasiūlymo 

kainas? Kaip apskritai reikia suprasti šią procedūrą, kaip ja bus užtikinami lygiateisiškumo, nediskriminavimo 

ir skaidrumo principai, jei šiai dienai nėra aišku ir nežinia ar bus paviešinta apskritai, dėl ko bus deramasi? 

Kaip Organizacijos užtikins lygiateisį galutinių pasiūlymų įvertinimą, jei vienas dalyvis nuleis pasiūlymo 

kainą dėl atliekų priėmimo laiko, o kitas dėl atsiskaitymo laiko sutrumpinimo, juk tai reikštų pasiūlymų 

įkainojimą skirtingomis sąlygomis? Įprasta derybų praktika viešuosiuose pirkimuose yra išviešinti paslaugų 

teikimo sąlygas, kurios yra lanksčios ir Organizacijos turi galimybę jas keisti mainais į racionalesnę pasiūlymo 

kainą; žinant derybinį objektą dalyviai pasiruošia susitikimui, kuriame abi šalys išdėsto savo pozicijas, o 

pirkėjas, įsiklausęs į visų dalyvių argumentus ir priėmęs komisijos sudėtyje sprendimą, iki galutinių pasiūlymų 

pateikimo patikslina viešojo pirkimo sąlygas; tokiu atveju visiems dalyviams yra suteikiama vienoda 



16 
 

informacija dėl pirkimo objekto apimtiems ir jo įgyvendinimo sąlygų, kuriais remiantis apskaičiuojama 

galutinė kaina – tik tokių atvejų yra įmanomas lygiateisis pasiūlymų įvertinimas, o dalyviams suteikiamos 

vienodos galimybės įsivertinti visas derybų metu pakeistas paslaugų vykdymo sąlygas. Vadovaujantis 

pateiktais motyvais, prašome patikslinti derybų vykdymo procedūrą; 

Jei Organizacijos derybas supranta kaip dalyvio vienašalį pasiūlymo kainos mažinimą, o galutinį pasiūlymą 

fiksuoti derybų protokole, tokia procedūra iš esmės suponuotų galimybę Konkursus laimėti iš anksto 

atrinktiems atliekų tvarkytojams, nes skaidrumo ir lygiateisiškumo principų tokia procedūra neužtikrina. 

Galutinių pasiūlymų vertinimas pagal protokoluose užfiksuotas kainas yra neįmanomas dėl aukščiau išvardytų 

priežasčių. Konkursų sąlygose numatyta galimybė pasiūlymus vertinti pagal galutiniuose pasiūlymuose 

užfiksuotas kainas, tik tokia alternatyva mūsų manymu užtikrins lygiateisiškumą, bet skaidrumas bus 

užtikrintas tik tokiu atveju, jei galutiniai pasiūlymai bus teikiami konfidencialiu būdu (su kuriais nebus 

techninių galimybių  susipažinti iki susipažinimo su pasiūlymais (vokų atplėšimo) procedūros) ir suteikiant 

galimybę posėdyje dalyvauti pasiūlymus pateikusiems Konkursų dalyviams. Jei motyvas drausti dalyviams 

dalyvauti susipažinimo su pirminiais pasiūlymais procedūroje yra suprantamas dėl galimų susitarimų, 

susipažinimo su galutiniais pasiūlymais procedūroje šis motyvas tampa nebeaktualus, o atvirkščiai, 

užtikrinantis skaidrumą. Vadovaujantis pateiktais motyvais, prašome patikslinti galutinių pasiūlymų pateikimo 

tvarką – galutiniai pasiūlymais pateikiami užklijuotuose vokuose, o susipažinimo su jais procedūroje, kurių 

metu bus įgarsinamos galutinės pasiūlymų kainos, leidžiama dalyvauti pasiūlymus pateikusiems dalyviams; 

Tuo atveju, jei derybos nebus vykdomos, o Konkursų laimėtojas bus išrinktas vadovaujantis pateiktais 

pirminiais pasiūlymais, prašome patikslinti Konkursų sąlygas suteikiant dalyviams galimybę susipažinti su 

įrodymais, patvirtinančiais laimėtoju paskelbto dalyvio pasiūlymo kainą, pateiktą iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 41: 

Atsakymas į šį klausimą pateiktas atsakyme į tiekėjo klausimą Nr. 18. Paklausime keliami klausimai susiję su 

tiekėjų pasiūlymų pateikimu ir tiekėjų atstovų dalyvavimu Pirkimų komisijos posėdyje yra atsakyti Komisijos 

2022-04-01 išplatintuose sprendimuose dėl tiekėjų pretenzijų, atsakant į tiekėjo pretenzijos Nr. 2 dalį 2.2. 

 

Tiekėjo klausimas (prašymas) Nr. 42: 

Prašome patikslinti pirkimo sąlygų 1 priedo 1 lentelėje „Atskirai nuo kitų komunalinių atliekų rūšiuojamuoju 

būdu surenkamų Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione ir rūšiavimo konteineriuose randamų visų rūšių 

pakuočių atliekų[1], perdirbti tinkamų kitų antrinių žaliavų[2] bei kitų, liekančių po atliekų pradinio 

apdorojimo[3], atliekų preliminariai vertinami kiekiai“  frakcijos kodu 20019902 esantį „Liekančių kitų 

atliekų svorį, t/metus.“ pateiktą kiekį, nes pirkimo sąlygų 1 priedo 2 lentelėje „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SRAUTE SUSIDARANČIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ ATLIEKŲ 

RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMO SISTEMOSE IR VEŽIMO Į JŲ PRADINIO APDOROJIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ 

TEIKIMO METU RŪŠIAVIMO KONTEINERIAIS SURENKAMŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES 

PRELIMINARUS VERTINIMAS“  1.1.2 „Popierinių ir kartoninių, plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų 

pakuočių atliekų bei popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo antrinių žaliavų frakcija (žymima kodu 

20019902)“ nurodoma, jog kitos komunalinės atliekos sudaro 33,1 proc. 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 42: 

Tiksliname Pirkimo sąlygų Nr. 2-3 1 priedo 1 lentelėje „Atskirai nuo kitų komunalinių atliekų 

rūšiuojamuoju būdu surenkamų Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione ir rūšiavimo konteineriuose 

randamų visų rūšių pakuočių atliekų, perdirbti tinkamų kitų antrinių žaliavų bei kitų, liekančių po atliekų 

pradinio apdorojimo, atliekų preliminariai vertinami kiekiai“  1 lapo eilutėje „Liekančių kitų atliekų svoriai, 

t/metus“ kodu 20019902 žymimoje grafoje pateiktą kiekį, pakeičiant klaidingai nurodytą reikšmę ,,720” į 

teisingą reikšmę ,,1962“ (tonų per metus, kas sudaro 33,1 proc. bendro atitinkamos surenkamų atliekų frakcijos 

svorio). 

Kitos lentelėje nurodytos reikšmės, įskaitant bendrus Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione 

preliminariai vertinamų susidarančių atliekų frakcijų ir jų dalių kiekius, dėl nurodyto pakeitimo nesikeičia. 

 

Tuo pačiu tiksliname Pirkimo sąlygų Nr. 1-3 1 priedo 1 lentelėje „Atskirai nuo kitų komunalinių atliekų 

rūšiuojamuoju būdu surenkamų Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione ir rūšiavimo konteineriuose 

randamų stiklinių pakuočių atliekų, perdirbti tinkamų stiklo antrinių žaliavų bei kitų, liekančių po atliekų 
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pradinio apdorojimo, atliekų preliminariai vertinami kiekiai“  2 lapo eilutėje „Surenkamų atliekų frakcijų 

svoriai, t/metus“ Kauno miesto savivaldybėje kodu 20010201 žymimoje grafoje pateiktą kiekį, pakeičiant 

klaidingai nurodytą reikšmę ,,3338” į teisingą reikšmę ,,2415“ ir kodu 20010202 žymimoje grafoje pateiktą 

kiekį, pakeičiant klaidingai nurodytą reikšmę ,,3275” į teisingą reikšmę ,,1295“. 

Kitos lentelėje nurodytos reikšmės, įskaitant bendrus Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione 

preliminariai vertinamų susidarančių atliekų frakcijų ir jų dalių kiekius, dėl nurodyto pakeitimo nesikeičia. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 43: 

Pirkimų sąlygų 65 punktas “Šiame 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). 

Tuo atveju, jei pasiūlymų kainos yra su minuso ženklu, ekonomiškai naudingiausiu laikomas tas pasiūlymas, 

kurio nurodyta kaina su minuso ženklu yra didžiausia. 

Komisija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti paaiškinimus ir pagrindžiančią informaciją (pvz., Komisijos 

nurodyto laikotarpio PVM sąskaitas faktūras įrodančias pakuočių atliekų (parduodamų kaip antrinės žaliavos) 

pardavimo kainas, kurios leistų pagrįsti tiekėjo pateiktą pasiūlymą.“ 

Pagal šį punktą suprantame, kad perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti, pasirinkto laikotarpio „PVM 

sąskaitas faktūras įrodančias pakuočių atliekų (parduodamų kaip antrinės žaliavos) pardavimo kainas“. Mūsų 

manymu, tokių dokumentų atskleisti negalime, nes tai yra komercinė (gamybinė) konfidenciali informacija 

(paslaptis). Jeigu perkančioji organizacija mano, kitaip prašome paaiškinti, kokiu būdu užtikrinsite tokios 

informacijos konfidencialumą? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 43: 

Pirkimo sąlygų 3 priede (Pasiūlymo forma) yra nurodyta konfidencialios informacijos teikimo ir vertinimo 

tvarka. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 44: 

Pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto lentelės 3.5 Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų 5.1. 

papunkčio reikalavimus: „Paruošimo įrenginį, kurio pajėgumas (našumas) turi būti pakankamas priimti ir 

paruošti naudojimui Pirkimo sąlygose apibrėžtus atliekų frakcijų kiekius per metus (šio dokumento 

(Apibrėžties) 7 punktas). Naudojamas Paruošimo įrenginys  privalo išrūšiuoti priimtų atliekų frakcijas ne 

mažiau kaip į šias atliekų rūšis: 

5.1.1. stiklinių pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 07; 

5.1.2. popierinių ir kartoninių pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 01; 

5.1.3. PET pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 02 01; 

5.1.4. kitas plastikinių pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 02 02; 

5.1.5. aliumininių pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 04 01; 

5.1.6. kitas metalinių pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 04 02; 

5.1.7. kombinuotų pakuočių (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekas, žymimas kodu 15 01 05 01; 

5.1.8. kitas kombinuotų pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 05 02; 

5.1.9. kitas (tekstilės) pakuočių atliekas, žymimas kodu 15 01 09; 

5.1.10. kitas stiklines antrines žaliavas, žymimas kodu 19 12 05 03; 

5.1.11. kitas popieriaus ir kartono antrines žaliavas, žymimas kodu 19 12 01 02; 

5.1.12. kitas plastikų ir gumos antrines žaliavas , žymimas kodu 19 12 04 07; 

5.1.13. kitas juodųjų metalų ir jų lydinių antrines žaliavas, žymimas kodu 19 12 02 07; 

5.1.14. kitas spalvotųjų metalų ir jų lydinių antrines žaliavas, žymimas kodu 19 12 03 05; 

5.1.15. kitas mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekas, žymimas kodu 19 12 12 

08. 

Kokiu būdu bus pagrindžiama reikalingų pajėgumų reikalavimai? Ar perkančios organizacijos nuomone 

tiekėjo deklaracijos (Pirkimo sąlygų 7 priedas) pateikimas yra pakankamas? 

Jeigu paslaugos teikėjas pasiūlymo pateikimo metu neturi galimybės TIPK leidime išrūšiuoti į atliekų kodus19 

12 02 07 19 12 04 07, bet per pasiruošimo laikotarpį įsipareigoja tokią teisę gauti. Nurodyti Atliekų kodai nėra 

esminiai, dėl perkamų paslaugų įsigijimo. Ar perkančioji organizacija, nemano, kad reikia numatyti tokią 

galimybę? 
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Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 44: 

Komisijai vertinant Pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkto lentelės 3.5 Techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimų 5.1. papunkčio reikalavimus bus vadovaujamasi tiekėjų pateiktose deklaracijose nurodoma 

informacija, pateikta pagal Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus. 

Šiame papunktyje yra nurodyti tik technologiniai reikalavimai Paruošimo įrenginiui, t. y. kokių rūšių atliekos 

jame galėtų būti atskiriamos iš priimamų surinktų ir atvežtų atliekų frakcijų. 

Suprantama, kad priimtose apdorojimui atliekų frakcijose rastų ir faktiškai atskirtų atliekų rūšių tvarkymo 

(pradedant sandėliavimu ir baigiant perdirbimu, panaudojimu energijai gauti bei šalinimu) teises Paslaugų 

teikėjai turi turėti ir įgyti iki Paslaugų teikimo pradžios. Pasiūlymų pateikimo metu privalomos turėti atliekų 

tvarkymo veiklų vykdymo teisės yra nurodytos kituose Pirkimo sąlygų 1 priedo punktuose. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 45: 

Visuose  Pirkimo sąlygų SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMO SISTEMOSE RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO BŪDU SURINKTŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ 

PARUOŠIMO NAUDOTI, ĮSKAITANT PRADINĮ APDOROJIMĄ, IR NAUDOJIMO PASLAUGŲ 

PIRKIMO KONKREČIOSE SAVIVALDYBĖSE 1 priedo (Apibrėžtis) 1 lentelės, kolektyvinio naudojimo 

rūšiavimo stiklo konteinerių stulpeliuose, nurodyta procentai. Tokios lentelės yra klaidinančios. Ar perkančioji 

organizacija, nemano, kad reikia tokių lenteles pataisyti, bei pasiūlymo pateikimo datą atidėti iki 2022-04-15 

d.? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 45: 

Pirkimo sąlygų 1 priedų (Apibrėžtis) 1 lentelėse, kurios yra naudojamos Pirkimuose Nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 ir 2.11, stulpeliai ,,Surenkamų atliekų frakcijai priskiriamas kodas: 20010201” nėra 

naudotini pagal jų tiesioginę paskirtį duomenų apie paslaugų apimtis įrašymui (jie naudojami Pirkimuose Nr. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ir 1.11). 

Didesniam Paslaugų teikėjų informuotumui užtikrinti, šie stulpeliai nurodytuose pirkimuose yra panaudoti 

surenkamų atliekų frakcijų sudėtinių dalių lygiams iliustruoti (procentais) ir nesiekia tikslo klaidinti Pirkimo 

sąlygas ir jose pateikiamus duomenis įdėmiai analizuojančius Pirkimų dalyvius. 

Šis paaiškinimas nesuteikia pagrindo peržiūrėti pasiūlymo pateikimo terminą. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 46: 

Techninės specifikacijos 4.4.7 p. nustatyta: "Paslaugų teikėjas turi vykdyti priimamų Surinktų atliekų kokybės 

kontrolę. Jei Paslaugų teikėjas vizualinės priimamų atliekų apžiūros metu nustato, kad pristatytos atliekos yra 

ne tų rūšių, kurios nustatytos šių Pirkimo sąlygų 1 priedo 2 punkte, tai turi būti fiksuojama rašytiniu dokumentu 

(aktu), kuriame turi būti surinktas atliekas pristačiusio vairuotojo parašas." Prašome paaiškinti: 

1) kaip turi elgtis atliekų tvarkytojas, jei vairuotojas nesutinka pasirašyti aktą dėl netinkamos sudėties atliekų 

pristatymo? 

2) kaip turi būti suprantama sąlygos dalis "pristatytos atliekos yra ne tų rūšių", kiek bendrame kiekyje turi būti 

nustatyta netinkamų atliekų, kad atliekų tvarkytojas galėtų inicijuoti akto pasirašymą (pvz. vizualinės apžiūros 

metu pastebėtas betono gabalas, kitas pvz. trečdalis atliekų sudaro maisto atliekos ir kt.)? 

3) kaip toliau turi būti tvarkomos pristatytos atliekos, jei vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad dalis atliekų 

yra ne TS nustatytų rūšių ir atliekų vežėjas pasirašo aktą? Vizualinė pristatytų atliekų apžiūra vyksta jau iš 

šiukšliavežio išvertus atliekas, todėl atsisakymas tvarkyti pristatytas netinkamos sudėties atliekas būtų 

pernelyg sudėtingas, nes nėra aprašytas atsakomybių ir sąnaudų pasidalinimas, kas, kaip ir kieno sąskaita 

atliekos būtų atgal sukrautos į šiukšliavežį? arba kokia tvarka su atliekų tvarkytoju būtų atsiskaitoma už 

netinkamų atliekų laikymą, sandėlio užimtumą ir pan. Jei visgi pristatytas ir išverstas atliekas atliekų 

tvarkytojas turi sutvarkyti nepaisant to, kad yra nustatytas jų sudėties neatitikimas TS, kaip Organizacijos 

ketina atsiskaityti su atliekų tvarkytoju? Viena vertus, atliekų tvarkytojas negali visam pristatytam atliekų 

kiekiui išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą liudijančius dokumentus, nes tai būtų tiesiog dokumentų 

klastojimas - neteisėta veikla, kita vertus - pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal TS pateiktus pakuočių 

kiekius ir jų morfologiją, todėl vietoj 20 proc. stiklo gavus maisto atliekų tvarkytojas patirs nuostolį, ir šią 

riziką nėra pagrįsta perkelti išimtinai atliekų tvarkytojui. Jei vizualinės pristatytų atliekų apžiūros metu yra 

nustatomas atitinkamas procentas atliekų, neatitinkančių TS nurodytų rūšių, ir rašytinį aktą pasirašo 

vairuotojas kaip įrodymą pridedant foto nuotraukas, ar galima tikėtis, kad akte nustatyto netinkamų atliekų 

kiekio sutvarkymui būtų taikomas d4 įkainis? 
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Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 46: 

1. Deklaruotas atliekų frakcijas atvežusios autotransporto priemonės vairuotojui atsisakius pasirašyti aktą dėl 

netinkamos sudėties atliekų pristatymo, tai fiksuojama akte. 

2. Pirkimo sąlygomis atliekų vizualinio vertinimo detalizavimas nėra nustatomas. Sprendimą apie atliekų 

sudėties vizualinio vertinimo akto surašymą Paslaugų teikėjas priima savarankiškai. Rekomenduojama tokias 

ne charakteringas atliekų frakcijas iškrauti ir laikyti atskirai iki suderinto su Organizacijomis sprendimo 

priėmimo dėl tolimesnio jų tvarkymo. 

3. Visais atvejais tokių atliekų tolimesnis tvarkymas turi būti vykdomas suderinto su Organizacijomis 

sprendimo pagrindu (įskaitant ir tokių atliekų gražinimą surinkėjui, nustačius neteisingą atvežtų atliekų 

frakcijų deklaravimą). 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 47: 

Pirkimo sąlygų 25 punkte nurodyta: „Tiekėjas negali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais paruošimo naudoti 

(S502) paslaugos tiekimo dalyje, t. y. pats tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma Pirkimo sutartis turi teikti 

paruošimo naudoti paslaugas.“ 

Klausimai: 

1. Ar šiame punkte minimas kodas turėtų būti suprantamas kaip S5, o ne S502? 

2. Ar kiekvienas tiekėjas/tiekėjų grupė turi turėti S5 kodą visoms atliekoms nurodytoms Pirkimo sąlygų 

1 priedo (Apibrėžtis) 2 punkte, t. y. 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; 19 12 05 03; 19 12 01 02; 19 12 04 07; 19 12 02 07;  19 

12 03 05;  19 12 12 08 ? 

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 47: 

1. Kodas turi būti suprantamas taip, kaip jis identifikuotas, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus ir Atliekų 

tvarkymo taisyklių nuostatas. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo turimas kodas apima reikalaujamą kodą, dalyvis 

bus pripažįstamas atitinkančiu reikalavimus. 

 

2. Tiekėjas (tiekėjų grupė) privalo turėti teisę užsiimti tokia atliekų tvarkymo veikla, kaip tai yra nurodyta 

patikslintame Pirkimo sąlygų 25 punkte. 

Tiekėjas, jo partneriai (kai paslaugas teikia tiekėjų grupė) ir subtiekėjai turi turėti tokias atliekų tvarkymo 

teises, kurios yra būtinos Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 2 punkte nurodytoms ir Paruošimo įrenginiuose 

privalomoms atskirti atliekų rūšims tvarkyti (jas perdirbant ar panaudojant energijai gauti) ir pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodantiems dokumentams išrašyti. 

 

Tiekėjo klausimas Nr. 48: 

Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 3.1. punkte nurodyta: „<..> Tiekėjas (ar subtiekėjas) turi turėti teisę 

vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, žymimą kodu S5 ir / arba kodu R12.“ 

Klausimas: 

Prašome nurodyti kaip Organizacijos tikrins tiekėjų atitiktį šiam reikalavimui? Ar šis reikalavimas apima 

konkrečius atliekų kodus?  

Komisijos sprendimas dėl klausimo Nr. 48: 

Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 3.1 punkte nurodytos sąlygos yra susijusios tik su reikalavimu Tiekėjui 

(ar subtiekėjui) turėti teisę vykdyti numatomuose naudoti Paslaugų teikimui Paruošimo įrenginiuose ir 

Perkrovimo aikštelėse atliekų tvarkymo veiklą, žymimą atliekų tvarkymo veiklos kodais S5 ir (arba) R12 (kaip 

tai nurodyta ir išaiškinta Aplinkos ministro patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse. 

Šis kvalifikacinis reikalavimas bus tikrinamas vadovaujantis Pirkimo sąlygų 25 punkte pateiktomis sąlygomis. 

Kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 25 punkto patikslintose sąlygose, šis reikalavimas apima leidžiamas priimti 

atliekas, žymimas kodais 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99 arba 20 01 01. 

Reikalavimai Paruošimo įrenginiuose turėti galimybę atskirti (vykdant nurodytą atliekų tvarkymo veiklą) 

atliekas, žymimas konkrečiais kodais yra nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 3.5 punkte. 
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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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