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UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) planuoja įsigyti 

naudotų padangų surinkimo ir išvežimo paslaugas iš perkančiajai organizacijai nuosavybės teise 

priklausančių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių: 

1. Savitiškio g. 8, Panevėžys;  

2. Senamiesčio g. 114B, Panevėžys;  

3. Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio raj;  

4. Mūšos g. 12 B, Pasvalys;  

5. Donelaičio g. 16, Rokiškis;  

6. Krantinės g. 1, Biržų k., Biržų raj; 

7. Kosmonautų g. 8, Vabalninkas, Biržų raj; 

8. Technikos g. 6I, Kupiškis.  

 

Per metus surenkamų ir išvežamų padangų preliminarus kiekis – 450 t, per visą sutarties 

laikotarpį ne daugiau kaip 900 t. Šis kiekis gali kisti iki 10%. 

Padangos aikštelėse priimamos 5 dienas per savaitę. 

Aikštelių darbo laikas: II-V nuo 9.30 val. iki 18.30 val.; VI nuo 9.00 iki 15.30 val. 

 

1. Paslaugų teikėjas turės suteikti padangų surinkimo ir vežimo paslaugą naudodamasis 

savo darbo jėga ir kitomis reikalingomis darbo priemonėmis iš atliekų surinkimo aikštelių  ir 

išduoti PRATC norminių aktų reikalavimus atitinkančias pažymas apie atitinkamo padangų 

atliekų kiekio priėmimą. 

2. PRATC elektroniniu paštu arba faksu paslaugos teikėjui praneša, kad sukauptas 

padangas galima surinkti, pakrauti ir išvežti utilizavimui, nurodant apytikslį kiekį. 

3. Paslaugos tiekėjas privalo priimti dviračių, motorolerių, motociklų, automobilių, mini 

traktorių iki 118 cm, sudilusias, susprogusias ar supjaustytas padangas. Paslaugos teikėjas 

padangų atliekas turės pasikrauti neskirstydamas jų nei pagal rūšį, dydį, būklę, užterštumą ir 

kitus parametrus. 

4. Padangų pakrovimas ir išvežimas utilizavimui turi būti atliktas per tris darbo dienas 

nuo užsakymo gavimo dienos arba iki kito PRATC nurodyto termino. 

5. Naudotų padangų pakrovimo vietoje padangos turi būti pasvertos ir jų kiekis turi būti 

nurodytas išrašytame išvežamų padangų važtaraštyje. Jei nėra galimybės pasverti, įrašomas 

orientacinis kiekis, kuris priėmimo metu yra patikslintas. 

6. Paslaugos teikėjas turi nurodyti padangų utilizavimo vietos adresą, pateikti dokumentą 

(sutartį), įrodantį galutinę padangų atliekų naudotojo (perdirbimui ar kuro panaudojimui) 

nugabenimo vietą. 

7. Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal pasiūlyme pateiktą 

įkainį. 

8. Paslaugos kaina turi apimti visas su padangų surinkimu ir vežimu susijusias išlaidas 

– darbo užmokesčio, transportavimo, pakrovimo ir mokesčius, kitų reikalingų priemonių 

eksploatavimo sąnaudas.  
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9. Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas, vadovaujantis galiojančio Lietuvos 

Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, nustatyta tvarka. 

10. Paslaugų vienetų kaina sutarties galiojimo metu dėl bendro kainų lygio kitimo, 

infliacijos, darbo jėgos, ar pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus, išskyrus atvejį dėl 

pasikeitusio Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio. 

11. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina bus perskaičiuojama per 5 

darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo, kurio bus 

keičiamas mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre. Kaina bus keičiama  proporcingai 

PVM pasikeitimo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo 

pasirašomu susitarimu. 

12. Apmokėjimas bus atliekamas už suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų po 

paslaugų atlikimo ir PVM sąskaitos - faktūros gavimo.  

13. Paslaugos teikėjui nesuteikus paslaugos per nustatytą terminą, užsakovas turi teisę 

pirkti paslaugas iš kitų tiekėjų, o patirtas išlaidas išieškoti iš paslaugos teikėjo. 

14. Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos su galimybe 

pratęsti sutarties galiojimą iki 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau nei bus pasiekta bendra 

sutarties suma. 

 
 

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2016 m. lapkričio 28 d. 12.00 val. 

eksploatavimo inžinieriui Kazimierui Šinkūnui tel. 8 612 13 036, el. paštu 

kazimieras.sinkunas@pratc.lt, viešųjų pirkimų specialistei Astai Strelčiūnienei el. paštu 

asta.strelciuniene@pratc.lt  ar faksu (8 45) 432 199. 

 

_____________ 
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