SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE
ATLIEKŲ TVARKYMO (NAUDOJIMO ENERGIJAI GAUTI)
VIEŠO PASLAUGOS PARDAVIMO KONKURSĄ NR. 2020/1
Šiame dokumente pateikta informacija skirta apibendrinti Konkurso taisykles. Esant
neatitikimams tarp šiame dokumente pateiktos informacijos ir Konkurso taisyklėse pateiktos
informacijos, Konkurso taisyklėse pateikta informacija laikoma teisinga.

I.

BENDROJI INFORMACIJA

OBJEKTAS
Energijai gauti
tinkamos atliekos

•

•

Paslaugų kiekis, kuriam
yra skelbiamas
konkursas

•
•
•

1

Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje galima naudoti energijai
gauti
atliekas,
kurios
atitinka
patvirtintą
Vilniaus
kogeneracinės jėgainės taršos ir integruotos prevencijos
kontrolės leidimą1. Atliekos turi būti po rūšiavimo likusios
netinkamos pakartotinai panaudoti ir perdirbti bei turėti
energetinę vertę2. Atliekos turi susidaryti buityje arba savo
pobūdžiu ar sudėtimi būti panašios į buitines atliekas, kaip tą
nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas3
išskyrus pakuotes (t. y. atliekų kodas iš 15 skyriaus).
Nuotekų valymo įrenginių atliekos (įskaitant nuotekų valymo
dumblą) negali būti tvarkomos Vilniaus kogeneracinėje
jėgainėje.
Konkursas yra skelbiamas 50 000 tonų atliekų kiekiui tvarkyti
(naudoti energijai gauti), kai atliekų kaloringumas yra nuo 7
MJ/kg.
Mažiausias atliekų kiekis, kurį konkurso dalyvis gali siūlyti, yra
1 000 tonų.
Didžiausias atliekų kiekis, kurį konkurso dalyvis gali siūlyti, yra
50 000 tonų.

Sutarties galiojimas ir
Paslaugų teikimo
trukmė

•

Pradinė paslaugų
teikimo kaina

•

Pradinė už atliekų tvarkymą mokėtina kaina yra 32,5 EUR už
toną. Konkurso dalyvis negali siūlyti mažesnės kainos nei
pradinė kaina.

Tiekiamų atliekų
kokybės kriterijai

•

Atliekų kaloringumas ne mažesnis nei 7 MJ/kg.

•

Sutartis sudaroma 18 mėn. ir įsigalioja nuo sutarties
pasirašymo dienos.
Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties pasirašymo, pagal
suderintą Paslaugų teikimo grafiką.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės taršos ir integruotos prevencijos kontrolės leidimas:
https://vkj.lt/doclib/asnfih0jd20c9gw2ysgrnfhk5x1853nu
2
Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.164386/EnfRVOyrmQ
3
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/lOMoxAFyXe

Tiekiamų atliekų
gabaritų kriterijai

•

Atliekos turės atitikti atliekų katilo gamintojo nustatytus
cheminius, peleningumo, kaloringumo bei kt. kokybinius
kriterijus, nurodytus konkurso taisyklėse.

•

Atliekų frakcijos dydis galimas šiuose rėžiuose: (i) ≤ 1.200 mm
x 200 mm x 100 mm ; (ii) ≤ 800 mm x 800 mm x 100 mm; (iii)
≤ 600 mm x 600 mm x 600 mm.
Didžioji tiekiamų atliekų dalis turi būti ≤ 200 mm x 200 mm x
200 mm frakcijos dydžio.
Atliekos vieneto masė negali viršyti 50 kg.

•
•
KONKURSO SĄLYGOS
Konkurso dokumentai

Konkurso registracijos
ir dalyvavimo mokestis
Konkurso dalyvių
pagrindiniai
kvalifikaciniai kriterijai

•

Visi aktualūs konkurso dokumentai ir standartinės formos
susipažinimui
pateikiamos
konkurso
organizatoriaus
svetainėje www.vkj.lt.

•

Konkurse nebus taikomi registracijos ir dalyvavimo mokesčiai.

•

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kurie valdo,
naudoja ar disponuoja ne mažesnį atliekų kiekį, nei konkurso
dalyvis gali siūlyti, t. y. mažiausiai 1 000 tonų per 1 metų
laikotarpį.
Konkurso dalyvio paskutinių finansinių metų nuosavas
kapitalas turi būti ne mažesnis nei 10 000 (dešimt tūkstančių)
EUR.
Konkurso dalyvis nėra bankrutuojantis, bankrutavęs,
likviduojamas, restruktūrizuojamas.

•
•

Konkurso laimėtojo
nustatymo taisyklės

•

•

•

•

Konkurso dalyviai bus atrenkami pagal - pasiūlymo kainą ir
atliekų kiekį:
o konkurso laimėtojais bus skelbiami tie asmenys, kurie
pasiūlė didžiausią kainą už atliekų tvarkymą
(naudojimą energijai gauti);
o jei atitinkamų konkurso dalyvių pasiūlymų kaina bus
identiška, pirmenybė bus teikiama tam konkurso
dalyviui, kuris pasiūlė didesnį atliekų kiekį;.
Jei Konkurso dalyvių pasiūlyti įkainiai (kaina) bei Atliekų
kiekiai yra vienodi, pirmesnis į Konkurso dalyvių pasiūlymų
eilę įrašomas Konkurso dalyvis, kuris pateikė Pasiūlymą
anksčiau.
Jei konkurse dalyvauja daugiau nei vienas konkurso dalyvis ir
konkurso dalyviai sumoje pasiūlo daugiau negu 50 000 tonų
atliekų, konkurso laimėtojais bus pripažįstami didžiausią (-ius)
Konkurso objekto kainą pasiūlę Konkurso dalyviai, kurių
bendra pasiūlytų Atliekų kiekių suma neviršija maksimalaus
50 000 tonų atliekų kiekio.
Jei sudarant konkurso dalyvių pasiūlymų eilę paskutinio
konkurso eilėje esančio laimėtojo siūlomas atliekų kiekis, jį
sumuojant kartu su konkurso dalyvių pasiūlymų eilėje
aukščiau esančių konkurso dalyvių siūlytu atliekų kiekiu,
viršija 50 000 tonų, tai jis pripažįstamas laimėtoju tiekti tokį

atliekų kiekį, kuris bus apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp
50 000 tonų ir kitų aukščiau konkurso dalyvių pasiūlymų eilėje
esančių konkurso dalyvių siūlyto kiekio bendros sumos.
Konkurso laimėtojo
pagrindinės
atsakomybės

•

•

Etikos kodeksas

•

Atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) sutarties
įvykdymui bus prašoma pateikti užtikrinimą (pirmo
pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės
laidavimą), kuris bus lygus 3 proc. sutarties vertės.
Atsisakius pasirašyti atliekų tvarkymo (naudojimo energijai
gauti) sutartį arba nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo,
bus taikoma 3 000 EUR bauda.
Konkurso dalyviai turi susipažinti bei atitikti AB „Ignitis grupė“
Etikos kodekso nuostatas, kurios yra prieinamas:
https://ignitisgrupe.lt/lt/etikos-kodeksas

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
Atliekų transportavimas • Atliekos turės būti tiekiamos ir iškraunamos konkurso dalyvio
sąskaita ir rizika į Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų
saugojimo bunkerį adresu Jočionių g. 13, Vilniuje.
• Į Atliekų saugojimo bunkerį galima tiekti tik nesupakuotas
Atliekas arba supakuotas Atliekas. Jei Pirkėjas Atliekas
transportuoja supakuotas/supresuotas, Pirkėjas pakuotes turi
išardyti (pvz. nukirpti vielą, perpjauti laikančiąją plėvelę) prieš
atliekas išpilant į Atliekų saugojimo bunkerį, užtikrinant, kad
išardytų pakuočių turinio pavienių atliekų frakcijų dydis
neviršytų Sutartyje nustatytų reikalavimų.
Atliekų tiekimo
• Atliekų tiekimas ir priėmimas vyksta darbo dienomis, darbo
laikotarpis bei
valandomis (t. y. nuo 07:00 val. iki 19:00 val.). Šventinėmis ir
dažnumas
ne darbo dienomis galimas Atliekų tiekimo nutrūkimas ne
daugiau kaip dvi dienos iš eilės.
• Pardavėjas parengia mėnesinį Atliekų tiekimo grafiką
atsižvelgdamas į laisvus Jėgainės pajėgumus, bei suderina jį
su Pirkėju įvertinant Pirkėjo pajėgumus. Atliekų tiekimo
grafikas yra sudaromas ne vėliau nei likus 1 (vienai) savaitei
iki šiame grafike nurodytos Atliekų tiekimo pradžios.
• Atliekų tiekimui yra taikomi tolygumo ir proporcingumo
principai. Pirkėjas tiekia, o Pardavėjas priima ne mažiau,
kaip 60 proc. nuo Sutartyje numatyto Atliekų kiekio tolygiai
tiekiamo per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Dėl likusio
Atliekų kiekio (iki 40 proc. nuo Sutartyje numatyto kiekio)
tiekimo Šalys susitaria sudarydamos Atliekų tiekimo grafiką.
Tiekiamų atliekų
apskaita
Atsiskaitymas už
suteiktas paslaugas

•

•

Atliekų kiekis bus fiksuojamas metrologiškai patvirtintomis
svarstyklėmis iki atliekų patekimo į atliekų bunkerį.
Sąskaita faktūra išrašoma per 10 darbo dienų už praėjusio
mėnesio faktiškai suteiktas paslaugas. Už teikiamas
paslaugas konkurso laimėtojas įsipareigoja atsiskaityti ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio
laikotarpio pabaigos. Konkurso laimėtojas įsipareigoja mokėti

0,02 procento delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už
kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną.
Galimi paslaugos
neteikimo atvejai

•

Atliekos iš konkurso laimėtojų nebus priimamos, kai:
o kai bendras tvarkomų atliekų kaloringumas viršija
jėgainės leistinus techninius parametrus, t. y. kai
atliekų kaloringumas yra didesnis nei 14 MJ/kg;
o jėgainės veikla yra laikinai sustabdyta pagal suderintą
grafiką (pavyzdžiui, sezoninis suplanuotas jėgainės
veiklos stabdymas) arba vykdomi jėgainės remonto
darbai;
o konkurso organizatorius laikinai nevykdo komercinės
veiklos (pavyzdžiui, kai nėra laimimas šilumos
aukcionas);
o tiekiamos atliekos neatitinka sutarties reikalavimų;
o atsirado nauji apribojimai dėl pasikeitusių teisės aktų.
Aukščiau nurodytais atvejais riziką ir atliekų saugojimą savo
lėšomis užtikrina Pirkėjas.

Atsakomybė už
sutarties nevykdymą ar
netinkamą vykdymas

•

Nevykdant ar netinkamai vykdant atliekų tvarkymo (naudojimo
energijai gauti) sutartį, atlyginami dėl to Vilniaus
kogeneracinės jėgainės patirti tiesioginiai nuostoliai.

Atliekų tvarkymo
(naudojimo energijai
gauti) kainodaros
reguliavimas

•

Jei teisės aktais būtų numatytas atliekų tvarkymo (naudojimo
energijai gauti) kainodaros reguliavimas, atliekų tvarkymo
(naudojimo energijai gauti) sutarties nuostatos būtų taikomos
ta apimtimi, kuria neprieštaraus galiojantiems teisės aktams.

Jei Konkurso dalyvis
turi galiojančią sutartį
su Pardavėju?

•

Jei šios Sutarties sudarymo metu galioja kita Pirkėjo ir
Pardavėjo pasirašyta atliekų tvarkymo (naudojimo energijai
gauti) sutartis, Atliekų tvarkymo paslaugos pagal šią Sutartį (t.
y. pagal konkursą Nr. 2020/1) pradedamos teikti baigus
atliekų tvarkymo paslaugų teikimą pagal anksčiau Šalių
sudarytą sutartį.

II.

KONKURSO PROCEDŪROS

Kokios yra konkurso procedūros?

Visų pirma, bus viešai patalpintas konkurso skelbimas, kuriame bus nurodoma pagrindinė
informacija apie konkursą. Po konkurso paskelbimo bus vykdoma konkurso dalyvių
registracija, konkurso dalyvių tvirtinimas, konkurso dalyvių pasiūlymų teikimas, vokų atplėšimo
posėdis, konkurso dalyvių pasiūlymų eilės sudarymas ir laimėtojų informavimas bei sutarčių
pasirašymas. Konkurse užsiregistravę dalyviai gaus pranešimus apie tolimesnių konkurso
žingsnių terminus.
Konkurso dalyvių
• Proceso trukmė: ~5 darbo dienos
registracija
• Potencialūs konkurso dalyviai turės užpildyti konkurso dalyvio
registracijos anketą ir Įsipareigojimą dėl konfidencialios
informacijos apsaugos, juos pasirašyti ir pateikti konkurso
organizatoriui el. paštu vkj@ignitis.lt
Konkurso dalyvių
• Proceso trukmė: ~5 darbo dienos.
patikra
• Konkurso komisija įvertina anketas. Pastebėjus klaidų, apie tai
informuojami potencialūs konkurso dalyviai, kurie turi
galimybę ištaisyti trūkumus.
• Atlikus anketų vertinimą, suformuojamas konkurso dalyvių
sąrašas ir informuojama ar asmuo yra įtrauktas į dalyvių
sąrašą bei pateikiamas kvietimas parengti ir pateikti
pasiūlymą.
Konkurso dalyvių
• Proceso trukmė: ~5 darbo dienos.
pasiūlymų rengimas
• Konkurso dalyviai parengia pasiūlymus.
Konkurso dalyvių
• Proceso trukmė: ~ 2 darbo dienų
pasiūlymų teikimas
• Pasiūlymai turi būti pateikti iki vokų atplėšimo posėdžio
pradžios. Apie tikslią vokų atplėšimo posėdžio datą, laiką ir
vietą konkurso dalyviai bus informuoti el. paštu.
• Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) darbo
dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Vokų atplėšimo posėdis • Proceso trukmė: 1 darbo diena
• Vokų atplėšimo posėdis vyks konkurso organizatoriaus
nurodytu laiku ir vietoje.
• Vokų atplėšimo posėdis bus fiksuojamas ir protokoluojamas
konkurso taisyklių nustatyta tvarka.

•
•

Konkurso dalyvių eilės
sudarymas ir laimėtojų
skelbimas

•
•

•
Sutarčių su laimėtojais
pasirašymas

•
•

Konkurso pabaiga

•

Pirmiausia konkurso komisija atplėšia vokus ir patikrina atitiktį
konkurso sąlygų reikalavimams. Jei konkurso dalyvis neatitiks
reikalavimų, jo pasiūlymas nebus vertinamas.
Antra, žodžiu skelbiama pasiūlymo kaina, kiekis, dalyvio
numeris. Skelbimo metu gali dalyvauti (nuotoliniu būdu) tik tie
konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai atitiko konkurso
reikalavimus.
Proceso trukmė: 1 darbo diena
Vokų atplėšimo posėdžio dieną konkurso komisija įvertina
konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus ir sudaro konkurso
pasiūlymų eilę, kurioje yra nurodomi laimėtojai (įskaitant
laimėtą kiekį bei kainą).
Konkurso laimėtojams el. paštu išsiunčiami kvietimai
pasirašyti atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti) sutartį.
Proceso trukmė: iki 10 darbo dienų.
Konkurso dalyviai, kurie yra paskelbti konkurso laimėtojais,
privalo pasirašyti atliekų tvarkymo (naudojimo energijai gauti)
paslaugos teikimo sutartį ne vėliau negu per 10 darbo dienų
nuo konkurso organizatoriaus kvietimo išsiuntimo dienos.
Konkursas laikomas pasibaigusiu, jeigu:
o per skelbime apie konkursą nurodytą terminą nei
vienas Potencialus Konkurso dalyvis nepateikia
Anketos arba nė vienas potencialus konkurso dalyvis
nepripažįstamas konkurso dalyviu;
o negaunamas nei vienas Pasiūlymas arba visi
Pasiūlymai yra atmetami Taisyklėse nustatytais
pagrindais;
o nei vienas konkurso dalyvis, pripažintas konkurso
laimėtoju, nepasirašo atliekų tvarkymo sutarties;
o tarp pardavėjo ir konkurso laimėtojo (laimėtojų)
sudaroma atliekų tvarkymo sutartis;
o konkurso organizatoriaus sprendimu konkursas yra
nutraukiamas.

