PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ
ORGANIZACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO
APKLAUSOS BŪDU PASIŪLYMŲ VERTINIMO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Juodkrantės g. 50, Kaunas
2017-11-30 Nr. 1
Kaunas
Posėdis įvyko 2017-11-30 (11 val.).
Posėdį vedė direktorė Danguolė Butkienė
Posėdžio sekretorė Danguolė Butkienė.
Dalyvavo: Advokatas Aurelijus Gruodis
DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio pirmininko rinkimai.
2. Pateiktų pasiūlymų kainų ir kiekių apklausos būdu, padangų atliekų tvarkymo paslaugoms
pirkti vertinimas.
3. Pasiūlymą pateikusių įmonių paskelbimas.
4. Pasiūlymus pateikusių juridinių asmenų kvalifikacijos atitikimo vertinimas.
5. Pasiūlymų kainų vertinimas.
6. Kiti klausimai.
Posėdį pradėjo Padangų importuotojų organizacijos direktorė Danguolė Butkienė.
Tvirtinama posėdžio darbotvarkė.

1. SVARSTYTA.
Pranešėjas Danguolė Butkienė, Direktorė.
Posėdžio pirmininku išrinktas Aurelijus Gruodis
Pateiktų pasiūlymų peržiūra:
Iki 2017.11.30 11 val. pateikti 5(penki) pasiūlymai:
1. UAB Ekologistika, pasiūlymas pateiktas, 2017.11.28 15:28
2. UAB Landista, pasiūlymas pateiktas, 2017.11.30 10:09
3. UAB Ekobazė, pasiūlymas pateiktas 2017.11.30 10:49
4. UAB Trys A, pasiūlymas pateiktas 2017.11.30 10:53
5. UAB Antrinio perdirbimo grupė, pasiūlymas pateiktas 2017.11.30 10:54
UAB Ekologistika su pasiūlymu pateikė šiuos dokumentus:
1. Pažyma apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
2. Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma.
3. Pažyma apie įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
4. Lietuvos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ir istorija.
5. Aplinkos apsaugos agentūros taršos leidimas Nr. TL-A.1-2/2014
6. Paraiška registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre
7. Transporto paslaugų sutartis
8. Teikėjo deklaracija

9. Teikėjo Sąžiningumo deklaracija.
UAB Landista su kainų pasiūlymu pateikė šiuos dokumentus:
1. Įstatai.
2. Raštas dėl naudotų padangų perdirbimo apyvartos.
3. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
4. Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma.
5. Pažyma apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

UAB Ekobazė su kainų pasiūlymu pateikė šiuos dokumentus:
1. Kompetetingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje
dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį) pažyma.
2. Tiekėjo deklaracija.
3. Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija.
4. Tiekėjo deklaracija dėl dalyvio, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
5. Tiekėjo deklaracija patvirtinanti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.
6. ATVR
7. Registravimo pažymėjimas
8. Įgaliojimas.
UAB Trys A su kainų pasiūlymu dokumentų nepateikė.
UAB Antrinio perdirbimo grupė su kainų pasiūlymu pateikė šiuos dokumentus:
1. Kompetetingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje
dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį) pažyma.
2. Įmonės dalyvių deklaracija.
3. Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažyma.
4. Tiekėjo deklaracija ATVR.
5. Atliekų tvarkytojų valstybės registro (ATVR)pažyma.
6. Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija.
7. Tiekėjo deklaracija.
8. Įstatai.
9. Lietuvos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas.
10. Sutartys dėl atliekų vežimo. (Konfidencialu)
11. Atliekų susidariusių iš padangų perdirbimo sutaris. (Konfidencialu)
12. Padangų atliekų perdirbėjo leidimas verstis padangų atliekų perdirbimo veikla. (Konfidencialu)
13. Pažyma dėl ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų.
(Konfidencialu)
Išvada: visus pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikaciją patvirtinančius dokumetus pateikė UAB Ekobazė ir
UAB Antrinio perdirbimo grupė. Kitos įmonės bus informuotos apie trūkstamų dokumentų pateikimo
galimybes.
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Pasiūlytos paslaugų teikimo kainos:
Eil
Nr.

Pasiūlymą pateikusios
įmonės pavadinimas

1.

UAB Ekologistika

2.

UAB Landista

3.

UAB Ekobazė

4.
3.

UAB Trys A
UAB Antrinio perdirbimo
grupė

Pasiūlytas
tvarkyti kiekis
(t)

Siūloma kaina
tvarkyti
padangų
atliekas iki 118
cm aukščio ir
39 cm
pločio(eur/t) be
PVM
95,00
*
*
80,00
*
82,00
*
*
140,00
69,40
*
*

3000
5000
2000
1000
1500
4500
500
50
1500
8000
200
500

Siūloma kaina
tvarkyti
padangų
atliekas virš
118 cm aukščio
ir 39 cm
pločio(eur/t) be
PVM
*
155,00
*
*
110,00
*
99,00
*
*
*
130,00
*

Siūloma kaina
tvarkyti
pilnavidures
(krovimo
technikos)
padangų
atliekas (eur/t)
be PVM
*
*
195,00
*
*
*
119,00
*
*
*
118,00

Į šį protokolą surašyti visi organizacijai pateikti pasiūlymai.
Pastabų dėl 2017.11.30 Komisijos posėdžio protokolo nebuvo.
NUTARTA:
1.Pateiktus pasiūlymus iki 2016.12. 07 paskelbti Padangų
importuotojų organizacijos internetinėje svetainėje www.pio.lt
2. Kadangi, pasiūlymus teikią tiekėjai pasiūlė labai įvairias kainas,
organizacija, jos pavedimo davėjai ir nariai abejoja, kai kurių tiekėjų
nepagrįstai didelėmis pateiktomis padangų atliekų tvarkymo
kainomis, derybas dėl sutarčių sudarymo organizacijos vadovybė su
visais kvalifikanius reikalavimus atitikusiais tiekėjais turi atlikti iki
2017 m. gruodžio 22 d.
3. Iki 2018 .01.05 elektroniniais paštais informuoti visus
Organizacijos narius ir pavedimo davėjus apie pateiktus pasiūlymus
ir 2018 metų padangų atliekų tvarkymo organizavimo įkainius.
4. Patvirtinti 2017.11.30 Komisijos posėdžio protokolą.
BALSAVO: „už" - , vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas

Aurelijus Gruodis

Posėdžio sekretorė

Danguolė Butkienė
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