
Padangų importuotojų organizacija paskelbusi Padangų atliekų surinkimo, transportavimo bei 

galutinio sutvarkymo, vykdant padangų importuotojams LR įstatymais nustatytas užduotis, 

leidžiančias pasinaudoti mokesčio lengvatomis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių 

(padangų) atliekomis paslaugų pirkimo konkursą 2021 metams gavo iš potencialių konkurso 

dalyvių klausimus, į kuriuos teikiame atsakymus. 

 

1. Ar Paslaugos teikėjas turi pateikti pasiūlymą pilnai apimčiai, nurodytai Pirkimo dokumentų 15 p.? Ar 

paslaugos teikėjas gali teikti pasiūlymą mažesnę apimtimi? 

Remiantis konkurso sąlygų 14 punktu Pirkimas skaidomas į dvi lygias dalis pagal kiekius 

tonomis kiekvienoje dalyje. Organizacija ketina sudaryti sutartis su dviem geriausius 

pasiūlymus pateikusiais Tiekėjais. Sutartis su vienu Tiekėju bus sudaroma tik tuo atveju, jei 

pasiūlymą pateiks ar reikalavimus atitiks tik vienas Tiekėjas. Tiekėjas turi teisę pateikti 

pasiūlymą visam (nesuskaidytam) Pirkimui. 

Todėl Tiekėjas turi teisę teikti pasiūlymą visam (nesuskaidytam) Pirkimui arba ½ (pusei) pagal 

kiekius tonomis kiekvienoje dalyje. 

Konkurso sąlygų 36 punktas numato Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių 

pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas 

(alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti 

 

2. Techninės specifikacijos 10.2.1. p. yra nurodyta kad Paslaugų teikėjas, gali atsisakyti vykdyti 

Organizacijos užsakymus, jeigu Organizacija nurodo išvežti per mėn. daugiau kaip 1/5 nuo metiniame 

užsakyme nurodyto kiekio. Prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, jeigu metinis užsakymas 

sudaro 12 000 tonų, Paslaugos teikėjas gali atsisakyti vykdyti Organizacijos užsakymus tik tuo atveju, 

jeigu Organizacija pateikia didesnį kaip 2 400 tonų užsakymą išvežti padangų atliekas per mėnesį? 

Jeigu taip, tuomet ar teisingai suprantame, kad kiekviena mėnesį organizacija gali pateikti užsakymą 

ne daugiau kaip 1/5 nuo metiniame užsakyme nurodyto kiekio, t. y. Organizacija gali pateikti 

užsakymus surinkti iki 2400 tonų padangų atliekų per mėnesį, kas gali teoriškai sudaryti 28 800 tonų 

per metus? 

Jus suprantate beveik teisingai. Tiekėjai gali atsiakyti vykdyti užsakymus pateiktus per 

kalendorinį mėnesį, tik jei per mėnesį pateikiamas užsakymas surinkti ir sutvarkyti daugiau 

kaip 1/5 nuo metiniame užsakyme nurodyto kiekio (jei metinis užsakymas 6 000 tonų, tuomet 

galite neįvykdyti užsakymų per kalendorinį mėnesį viršijančių 1 200 tonų). Sutartis bus 

sudaryta tik dėl konkretaus metinio užsakymo. Todėl metinis užsakymas negalės būti viršytas. 

 

3. Prašome patikslinti ar yra numatytas minimalus užsakymo kiekis, kuris bus teikiamas Paslaugos 

teikėjui? 

Kaip matyti iš sutarties projekto 7 straipsnio, metinis užsakymas negali būti tikslinamas 

daugiau kaip 50 procentų. Todėl minimalus užsakymo kiekis ½ nuo sutartyje nurodyto 

metinio užsakymo. 

 

4. Prašome nurodyti kokia apimtimi procentais nuo pateikto metinio užsakymo kiekio, Paslaugos 

teikėjas gali surinkti ne pagal Organizacijos užsakymus, t. y. koks turi būti numatytas sulyginamasis 

padangų atliekų kiekis? 



Konkurso sąlygose nėra numatyta kokia apimtimi procentais nuo pateikto užsakymo kiekio, 

Tiekėjas gali surinkti ne pagal Organizacijos užsakymus.  

Remiantis sutarties projekto 2.2 punktu Tiekėjas įsipareigos pirmiausia surinkti ir sutvarkyti 

padangų atliekas iš Organizacijos nurodytų vietų, o trūkstamą kiekį iki Metiniame užsakyme 

nurodyto kiekio arba Organizacijos atskiru rašytiniu sutikimu nurodytą kiekį surinkti ir 

sutvarkyti iš kitų savo nuožiūra surastų vietų (asmenų). 

 

5. Prie pirkimo dokumentų pateiktoje Sutartyje 3.3. p. nurodoma, iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 7 

d. Paslaugų teikėjas kartu su PVM sąskaita – faktūra turi pateikti Organizacijai padangų sutvarkymo 

įrodančius dokumentus (toliau rašte ĮD)? Norime atkreipti dėmesį, kad pagal LR teisės aktuose 

numatytą tvarką ĮD išrašomas, kai padangų atliekos yra galutinai sutvarkytos ir tai patvirtinantys 

dokumentai yra įkelti GPAIS. Pateikus ĮD GPAIS nenumato galimybės jo panaikinti arba koreguoti. 

Jeigu Organizacija patikrinus PVM sąskaitą – faktūrą ir ją lydinčius dokumentus ras neatitikimų ir 

norės koreguoti ten nurodytus kiekius, Paslaugos teikėjas neturės galimybės koreguoti ĮD. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome Organizacijos patikslinti sutarties 3.3 p. ir numatyti kitokia 

PVM sąskaitos – faktūros ir įrodančių dokumentų pateikimo tvarką. 

Siekiant išvengti GPAIS netobulumo, praktikoje turės būti suderinami pasirašomi atliktų 

darbų aktai, o tuomet išrašomi ĮD. 

 

6. Sutarties 7 str. aprašytos užsakymo koregavimo galimybės. Minėtame straipsnyje numatyta, kad 

užsakymą gali vienašališkai koreguoti tik Organizacija. Prašome numatyti kokia tvarka Paslaugos 

teikėjas gali koreguoti užsakymą savo iniciatyva. 

Organizacija neketina keisti sutarties projekto ir numatyti kokia tvarka Paslaugos teikėjas gali 

koreguoti užsakymą savo iniciatyva. 

 


