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DĖL PRAŠYMO PAAIŠKINTI KONKURSO TECHNINIO PAJ ĖGUMO REIKALAVIMUS 

  
 Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus klausimus teikia šiuos 

paaiškinimus: 
1. Klausimas 
Ar teisingai supratome, jog įvykdytų per pastaruosius 3 metus sutarčių vertės sumuojasi, 

kadangi reikia pateikti įvykdytų panašių sutarčių sąrašą pagal Konkurso sąlygų 3-čiame priede 
pateiktą formą. 

1. Atsakymas 
Kadangi Konkurso sąlygų 2 lentelėje Techninio pajėgumo reikalavimai 12.8 punkte yra 

reikalaujama, jog Tiekėjas „per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos 
(jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau) turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 panašią pirkimo sutartį 
(suteiktų aplinkos tyrimų ar matavimų paslaugų, ar aplinkos matavimų naudojant difuzinius 
ėmiklius paslaugų ir/arba oro kokybės būklės stebėsenos paslaugų), kurios vertė ne mažiau kaip 900 
000 litų“, panašių, tačiau mažesnės vertės sutarčių sumos negali būti sumuojamos. Tiekėjas gali 
būti įvykdęs ir daugiau panašių sutarčių, tačiau bent viena iš jų turi būti ne mažiau kaip 900 000 litų 
vertės. 

2. Klausimas 
Ar nėra klaidos 14-tame Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų punkte, kadangi pagal dabartinį 

suformulavimą, gaunasi jog absoliučiai visus Konkurso sąlygų reikalavimus turi atitikti ir pateikti 
visi dalyvaujantys teikėjai, nes neaišku kuo skiriasi parašymai: „kiekvienas ūkio subjektų grupės 
narys atskirai“ bei „visi grupėje dalyvaujantys teikėjai kartu“. 

2. Atsakymas  
Konkurso sąlygų 14-tame Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų punkte teigiama, kad „Jei bendrą 

pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 12.1-12.4 ir 12.6 punktuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 
grupės narys atskirai, o šių Konkurso sąlygų 1 lentelės 12.5 punkte, 2 ir 3 lentelėse nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi grupėje dalyvaujantys 
teikėjai kartu“.  

Paaiškiname, jog „kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai“, reiškia, kad Konkurso 
sąlygų 12.1-12.4 ir 12.6 punktų reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. 
„Visi grupėje dalyvaujantys teikėjai kartu“ reiškia, jog Konkurso sąlygų 1 lentelės 12.5 punkte, 2 ir 
3 lentelėse nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas iš subjektų grupėje esančių 
narių. 
 
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė     Aldona Teresė Kučinskienė  
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