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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ PATS LT (toliau – Organizacija) numato įsigyti padangų atliekų tvarkymo (surinkimo,
transportavimo ir šių atliekų perdirbimo (panaudojimo) tokiais būdais ir / ar metodais, kurie, pagal
galiojančių teisės aktų nuostatas, laikomi tinkamais, kad sutvarkius padangų atliekas būtų įvykdytos
padangų atliekų tvarkymo užduotys ir išrašyti jų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys
teisę į mokesčio už aplinkos teršimą padangų atliekomis lengvatą.
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme,
Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010
m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762.
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu,
kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
4. Pirkimas vykdomas konkurso būdu vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų.
5. Informacija apie vykdomą pirkimą paskelbta - 2021 m. lapkričio 27 d, dienraštyje Lietuvos
rytas.
6. Pirkimo pradžia laikoma Organizacijos pirkimo skelbimo paskelbimas 5 punkte nurodytame
šaltinyje. Konkurso sąlygos, konkurso sąlygų paaiškinimai ir kiti pirkimo dokumentai skelbiami
Organizacijos tinklapyje adresu www.patslt.lt.
7. Pirkimo komisijos (toliau – Komisija) narys, kuriam pavesta palaikyti tiesioginį ryšį su
tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Indrė Kaziukaitienė,
Tel. Nr. 861017911 el. paštu info@patslt.lt
8. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno tiekėjo pasiūlymo, Organizacija turi
teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

II. PIRKIMO OBJEKTAS
9. Pirkimo objektas – padangų, nurodytų 1 lentelėje, atliekų surinkimo, transportavimo,
paruošimo perdirbti (naudoti), perdirbimo (panaudojimo), t. y. sutvarkymo paslaugos (toliau –
Sutvarkymo paslaugos):
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1 lentelė
Eil. Nr.

Padangų atliekų charakteristika

1.

Padangų iki 118 cm diametro ir 39 cm aukščio (atliekų kodas 16 01 03) atliekos

2.

Žemės ūkio transporto padangų, kurių išmatavimai didesni nei 118 cm diametro
ir 39 cm aukščio (atliekų kodas 16 01 03) atliekos
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Industrinių padangų, kurių išmatavimai didesni nei 118 cm diametro ir 39 cm
aukščio ir pilnavidurių krovimo technikos (atliekų kodas 16 01 03) atliekos

10. Detalios Sutvarkymo paslaugų savybės nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje (2
priedas).
11. Paslaugų apimtis negali būti mažesnė nei 3 000 (trys tūkstančiai) tonų.
12. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2022 m. gruodžio 31 d.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
13. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
13.1. Tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
2 lentelė
Eil.
Nr.

Kvalifikacijos
reikalavimai

Neatitikimo
kvalifikaciniams
reikalavimams
pasekmės

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai

1. Tiekėjas ir subtiekėjas (jei
toks yra) nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos.
Tiekėjui nėra iškelta
restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra
vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais.

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas.

Laisvos formos tiekėjo ir subtiekėjo
(jei toks yra) raštiškas patvirtinimas,
kad jis atitinka šiame punkte nurodytą
kvalifikacijos reikalavimą.

2. Tiekėjas ir subtiekėjas (jei
toks yra) yra įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir
Valstybinio socialinio draudimo
įstaigos išduotą išduotas dokumentas
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su mokesčių, socialinio
draudimo įmokų
mokėjimu.

pasiūlymas
atmetamas.

arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos). Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

3. Tiekėjas ir / arba
subtiekėjas (jei toks yra)
turi teisę verstis atliekų
tvarkymo veikla,
reikalinga pirkimo
sutarčiai įvykdyti, t. y. turi
teisę vykdyti padangų
atliekų surinkimo, vežimo,
paruošimo perdirbti
(naudoti) ir perdirbimo
(naudojimo) veiklą ir
išrašyti padangų atliekų
sutvarkymą įrodančius
dokumentus.

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas.

3.1. Tiekėjo registravimą atliekų
tvarkytojų valstybiniame registre
(ATVR) patvirtinančių dokumentų
kopijos;

4 Teikėjas / subtiekėjas
(fizinis asmuo) arba
teikėjo subtiekėjo
(juridinio asmens) vadovas
ar ūkinės bendrijos tikrasis
narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas.

3.2. Dokumentų, patvirtinančių tiekėjo
teisę išrašyti padangų atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus
(įrašymas į Turinčių teisę išrašyti
gaminių ir (ar) padangų atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus
atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau –
Tvarkytojų sąrašas)), kopijos;
3.3. Jeigu tiekėjas neturi teisės vykdyti
padangų atliekų surinkimo ir (ar)
vežimo ir (ar) paruošimo naudoti ir
(ar) naudojimo (perdirbimo,
naudojimo energijai gauti ar eksporto)
veiklos – jis turi pateikti sutarties (čių) kopiją (-as) su atliekų tvarkytojais
(subtiekėjais), kurie turi teisę vykdyti
anksčiau nurodytas veiklas, taip pat
kartu pateikti atliekų tvarkytojų
(subtiekėjų) dokumentus, nurodytus
šios lentelės 3.1 ir 3.2 punktuose.
Išrašas iš teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ar
valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
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asmens vardu sudaryti
sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis
(turintys) teisę surašyti ir
pasirašyti teikėjo apskaitos
dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas
yra išnykęs ar
panaikintas), ir dėl teikėjo
(juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus
nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime, jo
organizavimą ar
vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą,
sukčiavimą, kredito,
paskolos ar tikslinės
paramos panaudojimą ne
pagal paskirtį ar nustatytą
tvarką, kreditinį
sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, nusikaltimus
ar baudžiamuosius
nusižengimus aplinkai.
Dėl teikėjo iš kitos
valstybės nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis
teismo nuosprendis už
2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo

kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio
šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos). Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
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darbų, prekių ir paslaugų
pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45
straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos
Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.

13.2. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
3 lentelė
Eil.
Kvalifikacijos
Nr.
reikalavimai

1. Tiekėjas ir subteikėjai turi
pirkimo sutarčiai vykdyti
reikiamus pajėgumus

Neatitikimo
kvalifikaciniams
reikalavimams
pasekmės

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas atmetamas

3.1. Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo (toliau – TIPK
leidimas) arba Taršos leidimo dalies,
kurioje nurodyti padangų atliekų
paruošimo naudoti ir (ar) perdirbimo ir
(ar) naudojimo energijai gauti
pajėgumai. TIPK ar Taršos leidime
nurodyti pajėgumai turi būti
pakankami, kad būtų sutvarkyta ne
mažesnė nei tiekėjo pasiūlyme
nurodyta siūloma paslaugų apimtis (t.
y. siūlomas sutvarkyti padangų atliekų
kiekis).
3.2. Jei tiekėjas, vykdydamas pirkimo
sutartį, ketina eksportuoti padangų
atliekas:
3.2.1. sutarčių su Europos Sąjungos
valstybių narių ar Europos
ekonominės erdvės valstybių
teritorijose esančiais atliekų
tvarkytojais, kuriems ketinama
perduoti sutvarkyti padangų atliekas
(toliau - Gavėjai) sąrašas*, jame
nurodant Gavėjų pavadinimą,
kontaktinį asmenį (vardas, pavardė,
telefonas), sutarties galiojimo
laikotarpį, paslaugų teikimo vietą;
3.2.2. Gavėjams išduotų
aplinkosauginių leidimų arba Gavėjus
kontroliuojančių aplinkos apsaugos
institucijų patvirtinimus, kuriuose būtų
nurodyta, kad Gavėjo pajėgumai yra
pakankami, kad būtų sutvarkytas ne
mažesnis nei tiekėjo pasiūlyme
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2. Teikėjo vidutinės metinės
visos veiklos pajamos per
pastaruosius 3 finansinius
metus (jeigu Teikėjas
įregistruotas ar veiklą
pradėjo vykdyti vėliau, –
nuo teikėjo įregistravimo
dienos ar veiklos vykdymo
pradžios) ne mažesnės nei
(750 000) eurų.

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas atmetamas

nurodytas siūlomas sutvarkyti
padangų atliekų kiekis.
3.3. Jeigu tiekėjas neturi teisės vykdyti
padangų atliekų paruošimo naudoti,
perdirbimo ir (ar) naudojimo energijai
gauti ir (ar) eksporto veiklos, jis turi
pateikti atliekų tvarkytojų (subtiekėjų),
kurie turi teisę vykdyti šią veiklą,
atitinkamus dokumentus pagal šios
lentelės 3.1, 3.2 punktus.
3.4. Jeigu tiekėjas neturi teisės vykdyti
padangų atliekų surinkimo/vežimo
veiklos, jis turi pateikti atliekų
tvarkytojų (subtiekėjų), kurie turi teisę
vykdyti šią veiklą ir su kuriais tiekėjas
yra sudaręs sutartis, sąrašą (nurodant
atliekų tvarkytojo pavadinimą,
sutarties galiojimo laikotarpį,
kontaktinį asmenį, jo telefoną)*.
*Pastabos:
- Organizacija, norėdama įsitikinti
arba siekdama pasitikslinti pateiktą
informaciją, atskiru prašymu gali
paprašyti pateikti vykdytų sutarčių
kopijas arba išrašus iš sutarčių (jei
sutartys sudarytos ne lietuvių ar anglų
kalba – sutarčių kopijas arba jų išrašus
tiekėjas privalo pateikti su jų vertimu į
lietuvių kalbą).
- Organizacija pasilieka teisę be
išankstinio įspėjimo susisiekti su
tiekėjo nurodytu kontaktiniu asmeniu.
Teikėjo 3 paskutinių finansinių metų
tinkamai patvirtintų pelno (nuostolių)
ataskaitų kopijos (jei teikėjas
įregistruotas vėliau, jis pateikia
duomenis nuo savo įregistravimo
dienos).
Pelno nesiekiančios organizacijos
vietoj pelno (nuostolių) ataskaitų
kopijų gali pateikti tinkamai
patvirtintas Pinigų srautų arba Veiklos
rezultatų ataskaitų kopijas.

IV. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti
(patikslinti) konkurso sąlygas, tikslindama ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai skelbiami
Organizacijos tinklapyje www.patslt.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
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15. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tiekėjas gali prašyti, kad Organizacija
paaiškintų pirkimo dokumentus. Organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo
dienos atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, paskelbdama
paaiškinimus Organizacijos tinklapyje www.patslt.lt.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
17. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka ir patvirtina, kad jis atitinka visus konkursinėje
medžiagoje pateiktus reikalavimus, taip pat tiekėjas prieš pasirašant sutartį su Organizacija,
Organizacijai paprašius, sutinka pateikti konkurso sąlygose įvardintus dokumentus.
18. Pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroniniu paštu (skenuoti pasirašyti dokumentai).
Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens. Jei pasiūlymas ir (ar) kiti kartu
su pasiūlymu teikiami dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo - pridedamas šiuos dokumentus
pasirašiusio asmens įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
19. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas (su priedais) teikiamas teikėjo elektroniniu paštu (skenuoti dokumentai). Elektroninio laiško
pavadinime turi būti parašyta: „Konkursui, neatverti iki 2021 gruodžio 1d. 16.00 val.“. Perkančioji
organizacija neatsako už elektroninio pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautas laiškas su pasiūlymu užregistruojamas kaip
pavėluotas, pasiūlymų vertinimo procedūrai neteikiamas ir grąžinamas jį atsiuntusiam (pateikusiam)
tiekėjui.
20.Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas lydraštis, kuriame turi būti išvardyti visi su
pasiūlymu teikiami dokumentai ir kiekvieno teikiamo dokumento lapų skaičius.
21. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
21.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą, ir kartu su
ja pateikiami dokumentai;
21.2. kita konkurso sąlygose nurodyta ir (ar) pagal konkurso sąlygas Organizacijai
teikiama informacija ir (ar) dokumentai.
22. Rengiant pasiūlymą tiekėjas privalo atsižvelgti į tai, kad pasiūlyme nurodomas
siūlomas sutvarkyti padangų atliekų kiekis ir jų sutvarkymo būdas užtikrintų Organizacijai (jos nariams
ir pavedimo davėjams) nustatytų padangų atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą.
23. Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomų suteikti Paslaugų apimtį (t. y. siūlomą sutvarkyti
padangų atliekų kiekį), kuri negali būti mažesnė nei 300 (trys šimtai) tonų padangų atliekų sutvarkymas
ir siūloma vienos tonos padangų atliekų tonos sutvarkymo kaina.
24. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti, kuri pasiūlymo dalis ar duomenys yra
konfidencialūs. Jei tiekėjas nenurodo kokia pasiūlymo dalis ar duomenys yra konfidencialūs – laikoma,
kad pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Pasiūlymo kaina negali būti laikoma konfidencialia
informacija.
25. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną
pasiūlymą, visi tiekėjo pateikti pasiūlymai bus atmesti.
26. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gruodžio 01 d. 16.00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu : info@patslt.lt.. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija
nedelsdama pateikia rašytinį elektroninį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo
gavimo dieną, valandą ir minutę.
27. Pasiūlymuose nurodoma kaina už vienos tonos padangų atliekų sutvarkymą.
28. Kaina pateikiama eurais. Į šią kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos, kurias jis patirs (gali patirti), teikdamas Paslaugas, įskaitant padangų atliekų sutvarkymą
įrodančių dokumentų pateikimą Organizacijai.
29. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 2022 m. sausio 31 d. Jeigu Pasiūlyme
nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad Pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta šiose konkurso
sąlygose.
30. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
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31. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Organizacija turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Organizacija skelbia savo tinklapyje www.patslt.lt.
32. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą apie tai informuodamas Organizaciją el. paštu.
33. Komisijos posėdis vyks 2021 m. gruodžio 01 d. 16.00 val. Lietuvos Respublikos metu.
Pasiūlymų paskelbimo procedūroje Tiekėjai nedalyvauja. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir
palyginimo procedūras atlieka komisija Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
VI. SUBTIEKĖJAI, JŲ PAKEITIMAS
34. Tiekėjas Paslaugų teikimui gali pasitelkti subtiekėjus, kurie turi būti nurodomi
pasiūlyme ir kuriems taikomi Konkurso sąlygų III skyriuje nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai.
Paslaugų teikimo metu gali būti keičiami tik šių konkursų sąlygų 35, 36 punktuose nustatyta tvarka.
35. Tiekėjas Paslaugų teikimo laikotarpiu negali keisti pasiūlyme nurodyto subtiekėjo,
prieš tai raštu nepranešęs Organizacijai apie tokio keitimo būtinybę ir negavęs jos raštiško sutikimo.
Keičiamas subtiekėjas turi atitikti šių konkurso sąlygų 34 punkte nurodytą kvalifikaciją. Tiekėjas privalo
pakeisti subtiekėjus, jeigu jie paslaugas teikia nekokybiškai, ne laiku.
36. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją, turi raštu informuoti Organizaciją prieš 10
(dešimt) darbo dienų, pateikdamas dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo atitiktį kvalifikaciniams
reikalavimams, numatytiems šiose konkurso sąlygų 34 punkte ir gauti Organizacijos raštišką sutikimą.
37. Tiekėjas bet kokiu atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį prisiimtus
įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys (subtiekėjai).
38. Tiekėjas atsako už subtiekėjų padarytą žalą ir privalo atlyginti jų padarytus
nuostolius/žalą savo sąskaita.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
39. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
40. Komisija nagrinėja:
40.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
40.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
40.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
41. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė
netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis
papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
42. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo
per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
43. Jeigu Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji gali
paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant
pirminiame pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
44. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę
paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą,
įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
45. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
46. Organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
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VIII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
47. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
47.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
47.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir, Komisijai prašant, nepatikslino jų;
47.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.);
47.4. tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
47.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba nepagrindė neįprastai mažos kainos arba neįprastai
mažos kainos pagrindimas neatitinka protingumo ir ekonominės logikos kriterijų;
47.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
47.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, pirkėjui nepriimtinos kainos.
48. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
IX. DERYBOS
49. Jei Organizacijos netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose
konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami
deryboms, kurių metu deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo sąlygų siekiant
ekonomiškiausio varianto.
50. Organizacija informuoja tiekėjus apie derybas ir nurodo kiekvienam tiekėjui laiką, kada
reikia atvykti į derybas.
51. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo
gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,
vadovas arba jo įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas (tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas atstovas) neatvyko į
derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi
Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.
52. Jei derybų protokoluose nebuvo fiksuojama galutinė tiekėjų siūloma kaina, Komisija
pabaigus derybas su visais tiekėjais, nurodytais konkursų sąlygų 49 punkte, gali prašyti jų pateikti
galutinius kainos pasiūlymus.
53. Kai vykdomos derybos, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai arba
konkurso sąlygų 52 punkte nurodyti galutiniai kainos pasiūlymai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek
jie nebuvo pakeisti derybų metu. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami laikantis šio konkurso sąlygų
VII skyriuje nustatytos tvarkos ir gali būti atmetami šių konkurso sąlygų VIII skyriuje punkte nustatytais
pagrindais.
54. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus sudaroma galutinė pasiūlymų eilė.
Jei tiekėjas neatvyko į derybas arba nepateikė galutinio kainos pasiūlymo, sudarant galutinę konkurso
pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
X. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS
55. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus (jei vedamos derybos –
galutinius pasiūlymus), Komisija nustato konkurso pasiūlymų eilę. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos
(už vienos tonos padangų atliekų sutvarkymą) didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
pateiktas Organizacijai anksčiausiai. Sudarant pasiūlymų eilę, taip pat nurodomas tiekėjo siūlomas
sutvarkyti padangų atliekų kiekis bei būdas, kurie nurodyti pasiūlyme.
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56. Jeigu pateikti pasiūlymai su Sutarties įvykdymo užtikrinimu viršija Organizacijos
suplanuotas mokėtinas sumas, organizacija toliau veda derybas su Tiekėjais, remiantis pasiūlyme
nurodytomis kainomis ir pasilieka sau teisę paslaugas pirkti ne daugiau, kaip turimų mokėtinų sumų
apimtyje, sumažinant perkamų paslaugų kiekį.
57. Pasirašyti sutartį su Organizacija tiekėjai kviečiami ir sutartys su jais pasirašomos šia
tvarka:
57.1. pirmasis pasirašyti sutartį kviečiamas tiekėjas ir sutartis pasirašoma su tiekėju, kuris
pasiūlė mažiausią kainą;
57.2. jei 57.1 punkte nurodyto tiekėjo pasiūlyme nurodytas siūlomas sutvarkyti padangų
atliekų kiekis yra mažesnis ir sutartis su šiuo tiekėju sudaryta dėl mažesnio padangų atliekų kiekio
sutvarkymo nei Organizacijos perkamų Paslaugų apimtis, nurodyta konkurso sąlygų 11 punkte,
Organizacija toliau kviečia sudaryti ir sudaro sutartis su tiekėjais pagal pasiūlymų eilėje nurodytą
eiliškumą (kainos didėjimo tvarka), kol bus sudarytos sutartys su tiekėjais tokiai padangų atliekų
sutvarkymo apimčiai, kuri atitiks padangų gamintojų importuotojų, pavedusių padangų atliekų tvarkymo
organizavimą Organizacijai 2022 kalendoriniais metais, poreikius užduotims įvykdyti.
58. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir
jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
59. Tiekėjai nurodyti konkurso sąlygų 57 ir 58 punktuose kviečiami sudaryti sutartis raštu
(elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kt.) nurodant laiką iki kada reikia atvykti pasirašyti sutartį.
60. Jeigu tiekėjas, pakviestas sudaryti sutartį, raštu (elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kt.)
atsisako sudaryti pirkimo sutartį, nepasirašo sutarties iki Organizacijos nurodyto termino ir (ar)
Organizacijos nurodytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties arba atsisako pasirašyti pirkimo
sutartį pirkimo dokumentuose, įskaitant galutiniame kainos pasiūlyme ar galutiniame derybų protokole
užfiksuotomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Organizacija gali
siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po
tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį arba organizuoti naują konkursą.
61. Organizacija nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja
apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydama tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti
pirkimo sutartį. Organizacija ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas
sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.
XI. PIRKIMO SUTARTIS
62. Pirkimo sutartis su tiekėju (-ais) sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis. Derinant pirkimo sutarties projektą ir (ar) sudarant
sutartį, joje negali būti keičiama: pirkimo dokumentuose nustatytos konkurso sąlygos, tiekėjo pasiūlyme
nustatytos sąlygos ir kaina, ar galutiniame derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame
pasiūlyme užfiksuotos pasiūlymo sąlygos ir galutinė pasiūlymo kaina.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
54. Organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Tokiu atveju, Organizacija
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo privalo apie šį
sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, – visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti
pirkimo dokumentai. Pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą taip pat skelbiamas Organizacijos
tinklapyje www.patslt.lt.
65. Organizacija pasilieka teisę pareikalauti iš tiekėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimo
(banko garantijos, trečiojo asmens laidavimo ar kitą Organizacijai priimtiną sutarties įvykdymo
užtikrinimo) tai įsipareigojimų sumai kurią Organizacija turėtų padengti padangų gamintojams ir
importuotojams ar patirtų pati dėl to kad Paslaugų teikėjui padarius Sutarties pažeidimą, Organizacija
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neįvykdytų įsipareigojimų padangų gamintojams ir importuotojams ar ji pati (Organizacija) patirtų žalą
(nuostolius), kurios, jei Paslaugos teikėjas būtų tinkamai įvykdęs įsipareigojimus pagal Sutartį, nebūtų
patyrusi.

XIII. PRIEDAI
66. Pasiūlymo forma (1 priedas);
67. Techninė specifikacija (2 priedas);
68. Tiekėjo deklaracija (3 priedas).
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Priedas Nr.1

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
VšĮ PATS LT
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO BEI SUTVARKYMO,
VYKDANT PADANGŲ GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS LR TEISĖS AKTAIS
NUSTATYTAS PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS, KURIAS ĮVYKDĘ JIE
ĮGYJA TEISĘ PASINAUDOTI MOKESČIO LENGVATOMIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ
PADANGŲ ATLIEKOMIS 2022 METAIS, PASLAUGŲ PIRKIMAS
________ Nr. __
(Data)

___________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso atliekamo apklausos būdu skelbime,
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentuose ar jų skaitmeninėse
kopijose pateikti duomenys yra tikri.
Mes siūlome šias paslaugas:
Eil.
Padangų atliekų rūšis
Kiekis, t
Padangų
Padangų
Padangų
Nr.
atliekų
atliekų
atliekų
surinkimo
paruošimo
galutinio
transportavimo perdirbti,
sutvarkymo
paslaugos
paslaugos
kaina Eur/t, be panaudoti
kaina Eur/t , be
energijai
gauti
PVM*(TK)
PVM*(PK)
paslaugos
kaina Eur/t, be
PVM*(PPK)
1

2

3

4

5

6

1.

Padangos, kurių aukštis
iki 118 cm, plotis iki 39
cm

d

a

x

o
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2.

3.

Padangos, kurių aukštis
virš 118 cm, plotis virš
39 cm
Industrinės, pilnavidurės
(krovimo technikos)
padangos

e

b

y

p

f

c

z

r

Pasiūlymo kainų apskaičiavimas:
Padangos, kurių aukštis iki 118 cm, plotis iki 39 cm:
TK(d*a)+PPK(d*x)+PK(d*o)= BPK
Padangos, kurių aukštis virš 118 cm, plotis virš 39 cm
TK(e*b)+PPK(e*y)+PK(e*p) = BPK
Pilnavidurės (krovimo technikos) padangos
TK(f*c)+PPK(f*z)+PK(f*r) = BPK
TK – transportavimo kaina
PPK – paruošimo perdirdirbimui ar panaudojimui energijai gauti kaina
PK – perdirbimo kaina
BPK – bendra pasiūlymo kaina
Bendra pasiūlymo kaina, be PVM (I eilutė)
Bendra pasiūlymo kaina, be PVM (II eilutė)
Bendra pasiūlymo kaina, be PVM (III eilutė)
*PVM skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

Kiekvienas, pasiūlymo teikėjas, teikiamame pasiūlyme turi nurodyti kokį kiekį ir kokių padangų atliekų
siūlo sutvarkyti per 2022 metus. Perkančioji organizacija perkamų paslaugų tvarkymo kiekius, derins
pagal organizacijai LR įstatymais nustatytas užduotis.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Dokumento puslapių
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.
skaičius
1.
2.
3.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį
„Konfidencialu“)

Dokumentas pateikimo vieta ir forma

1.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)
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Priedas Nr. 2

PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO BEI
SUTVARKYMO, VYKDANT PADANGŲ GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS LR TEISĖS AKTAIS NUSTATYTAS PADANGŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS, KURIAS ĮVYKDĘ JIE ĮGYJA TEISĘ
PASINAUDOTI MOKESČIO LENGVATOMIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ
PADANGŲ ATLIEKOMIS 2022 METAIS, PASLAUGŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendroji dalis
1. Paslaugos teikėjas, atliekantis padangų atliekų surinkimą, transportavimą ir galutinį
sutvarkymą pagal pateiktus užsakymus ir bendras užduotis, paslaugą, turi laikytis Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ((Žin., 1998, Nr. 61-1726), Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin.,
1999, Nr. 63-2065), ir kitais teisės aktais nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų.
2. Šiame pirkime padangų atliekos – Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusių
importuotojų, sudariusių sutartis su VšĮ PATS LT dėl padangų atliekų tvarkymo organizavimo,
padangų atliekos.
3. Pirkimo objektas – padangų atliekų surinkimo, transportavimo ir šių atliekų galutinio
sutvarkymo paslaugos.
4. Paslaugos teikėjas- padangų atliekų surinkėjai ir padangų atliekų naudotojai sutartiniais
pagrindais vykdantys padangų atliekų tvarkymo veiklą.
5. Šio pirkimo Užsakovas dėl padangų atliekų surinkimo, transportavimo ir šių atliekų galutinio
sutvarkymo yra VšĮ PATS LT (toliau – Užsakovas).
II. Padangų atliekų transportavimas
6. Padangų atliekų transportavimo paslaugos – padangų atliekų pasikrovimas iš padangų atliekų
laikino laikymo vietų, jų pasvėrimas ir transportavimas iki galutinio padangų atliekų naudotojo (ASK
kodas S1, S2, S4).
7. Reikalavimai padangų atliekų pasikrovimui:
7.1. Iš užsakovo užsakymuose nurodytų vietų surinkti, pakrauti, išvežti iki naudotojo padangų
atliekas. Paslaugos teikėjas šią paslaugą turi teikti neskirstydamas padangų atliekas nei pagal rūšį, dydį,
būklę, užterštumą ir kitus parametrus.
7.2. Organizuoti likusio iki pilno užsakomų sutvarkyti padangų atliekų kiekio, numatyto paslaugų
tiekimo sutartyje, surinkimą, pakrovimą, išvežimą iki naudotojo.
8. Visų surenkamų padangų atliekų apskaita turi būti vykdoma GPAIS priemonėmis.
9. Reikalavimai padangų atliekų pasvėrimui:
9.1. Surinktas padangų atliekų kiekis turi būti pasvertas serifikuotomis svarstyklėmis.Nesant
galimybės pasverti padangų atliekų surinkimo vietoje, padangas galima surinkti, pakrauti ir išvežti
galutiniam tvarkymui, krovinio važtaraštyje, pasirašyto padangų atliekas perdavusio asmens, nurodant
apytikslį kiekį ir jas pasverti galutinio naudotojo svarstyklėmis. Svėrimo duomenys suvedami Atliekų
darytojo lydraštyje GPAIS .
9.2. Padangų atliekų surinkėjo ir naudotojo surinktų ir perduotų galutiniam sutvakymui kiekiai bei
svėrimo aktų duomenys turi sutapti.
9.4. Pasvėrus pasikrautą padangų atliekų kiekį, GPAIS suvedamas tikslus padangų atliekų kiekis,
kurį patvirtina atsakingi atliekų darytojo darbuotojai, Paslaugos teikėjo atstovas.
9.5. Transportavus padangų atliekų kiekius iki padangų atliekų naudotojo, važtaraščius turi
pasirašyti (dar kartą pasverti) padangų atliekų perdirbėjo atstovas, patvirtindamas, pristatytą padangų
atliekų kiekį.
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10. Reikalavimai padangų atliekų surinkimui ir transportavimui iki padangų atliekų naudotojo:
10.1. Paslaugos teikėjas, gavęs suderintos formos užsakymą padangų atliekų surinkimui, jeigu
užsakyme padangų atliekų kiekis nurodytas mažesnis nei 10 tonų, užsakymą turi įvykdyti per 20 darbo
dienų, jei kiekis nurodytas didesnis padangų atliekos turi būti išvežtos per 15 kalendorinių dienų.
10.2. Užsakymų pateikimas:
10.2.1. Užsakovas Paslaugos teikėjui pateikia šalių suderitos formos užsakymą padangų atliekų
surinkimui. Užsakymas pateikiamas raštu. Užsakyme turi būti nurodyta:
 Juridinio ar fizinio asmens pavadinimas, bei rekvizitai;
 padangų atliekų susikaupimo adresas;
 asmens, atsakingo už padangų atliekų perdavimą, vardas pavardė ir kontaktiniai duomenys
(telefonas, el. paštas);
 pagal padangų tipus išskirstytų sukauptų padangų atliekų preliminarūs kiekiai;
 užsakymo užpildymo data;
 užsakymą užpildiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas;
Užsakymas turi būti patvirtintas Užsakovo t.y. VšĮ PATS LT, atsakingo darbuotojo parašu bei
nurodyta užsakymo priėmimo data.
10.2.2. Užsakymas raštu pateikiamas Paslaugos teikėjui 2 egzemplioriais. Vienas patvirtinto
užsakymo egzempliorius grąžinamas Užsakovui, antrasis lieka Paslaugų teikėjui. Abu egzemplioriai turi
vienodą juridinę galią.
10.2.3. Tinkamai pateiktas užsakymas laikomas Paslaugos teikėjo priimtu vykdyti, jei jis
patvirtinamas Paslaugos teikėjo atsakingo darbuotojo. Užsakymas turi būti peržiūrėtas bei patvirtintas
ar grąžintas trūkumams šalinti (kartu pateikiant trūkumų sąrašą) per 1 (vieną) darbo dieną nuo pateikimo.
10.2.4. Už pateiktų Paslaugos teikėjui duomenų tikslumą yra atsakingas Užsakovas.
10.3. Sulyginamasis reikalingų sutvarkyti padangų atliekų kiekis, kuriam nebuvo pateikti
Užsakovo užsakymai, turi būti surinktas Paslaugos teikėjo, kas ketvirtį derinant sutvarkymo kiekius.
11. Į Paslaugos teikėjo siūlomas Apmokestinamų gaminių padangų atliekų transportavimo išlaidas
negali įeiti šių atliekų perdirbimo ir kitos išlaidos.
III. Padangų atliekų perdirbimas ar naudojimas energijai gauti
11. Padangų atliekų perdirbimo paslaugos – iš padangų atliekų laikino laikymo vietų transportuotų
padangų atliekų priėmimas galutiniam atliekų naudojimui t.y. jų perdirbimas (ASK kodas R3 ar R5),
naudojimas energijai gauti (ASK kodas R1), arba eksportas (ASK kodas S4) .
12. Visos, šio konkurso sąlygų padangų atliekos surinktos ir perduotos galutiniam sutvarkymui,
pagal šio pirkimo sąlygas turi būti perdirbtos ar panaudotos energijai gauti.
13. Už visą surinktą ir galutinai sutvarkytą padangų atliekų kiekį turi būti išduoti
Apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (kurių pagrindu taikomos
mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis lengvatos) bei kiti padangų atliekų
priėmimą ir jų panaudojimą įrodantys dokumentai.
14. Į šios Paslaugos teikėjo siūlomas padangų atliekų perdirbimo išlaidas negali įeiti šių atliekų
transportavimo ir kitos išlaidos.
15. Padangų atliekų perdirbimo paslaugos bus finansuojamos Užsakovo skirtų lėšų ribose.
16. Su Paslaugos teikėju sutartį sudarys Užsakovas kaip Paslaugos finansuotojas. Sutartis su
konkurso laimėtojais bus sudaroma 2022 metams su galimybe ją pratęsti dar vieną kartą, bet ne ilgiau
kaip vieneriems metams.

(pareigos)

(Vardas, Pavardė)
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Priedas Nr. 3
_____________________
(Tiekėjo pavadinimas)

VšĮ PATS LT
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
___________ Nr. ___
(Data)

____________
(Sudarymo vieta)

1. Aš, __________________________________________________________________,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ________________________________,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)________________

__________________,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____________________________________________,
skelbtame___________________________ ___________
________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat
nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė
nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija,
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies
1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)
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