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Posėdis įvyko 2017 m. sausio 23 d. 12.15 val. 

 

Posėdžio pirmininkė – Finansų tarnybos vadovė Teresė Kirejeva. 

Posėdžio sekretorė – Teisės tarnybos teisininkė Agnė Jonkutė. 

Posėdyje dalyvavo Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų UAB „VAATC“ reikmėms 

nuomos įsigijimo komisijos (toliau – Komisija) nariai: Teisės tarnybos vadovė Daiva Sandaitė, 

Gamybinio proceso tarnybos vadovas Aurimas Uldukis, statybų priežiūros specialistas Eugenijus 

Daraškevičius. 

Vadovaujantis Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų UAB „VAATC“ reikmėms nuomos 

įsigijimo komisijos darbo reglamento 12 punktu, Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 

daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos posėdyje dalyvauja visi Komisijos nariai, 

posėdžio kvorumas yra, Komisijos posėdis teisėtas ir gali priimti sprendimus. 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos konkurso UAB „VAATC“ 

reikmėms skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentų (toliau – Pirkimo dokumentai) patikslinimo. 

2. Dėl Pirkimo dokumentų išaiškinimo pateikimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos 

konkurso UAB „VAATC“ reikmėms skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentų (toliau – 

Pirkimo dokumentai) patikslinimo. 

E. Daraškevičius informavo Komisijos narius, kad gautas vienas paklausimas dėl 

Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos konkurso UAB „VAATC“ reikmėms 

skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumentuose nurodytų sąlygų. Paklausime nurodoma:  „23. Punkte 

įsivėlusi spausdinimo klaida ir parašyta ,,Patalų nuomos“. Pasiūlymo formoje lentelėje prašote 

nurodyti mėnesinę kainą, EUR per mėnesį tačiau nenurodote už ką. Turėtų būti parašyta taip: 1 kv. 

m kaina EUR be PVM. Stulpelyje suma EUR be PVM per 5 metus Jūs rašote H (Gx60 mėn.). G yra 

metinė nuomos kaina jei ją padauginsime iš 60 mėn. gausite Patalpų nuomos kainą ne 60 mėn. (t. y. 

5 metams), o 60 metų. Turėtų  būti parašyta taip H (Fx60 mėn.) <...>“ 

Atsižvelgiant į paklausime nurodytas pastabas, Komisijos sekretorė A. Jonkutė pasiūlė pataisyti 

pirkimo dokumentuose pastebėtas korektūros klaidas, atitinkamai koreguojant pirkimo dokumentų 

23 punktą, vietoje „Patalų“ nurodant „Patalpų“, taip pat papildant Pirkimo dokumentų priedo 

„Negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos konkursui UAB „VAATC“ reikmėms 

skelbiamų derybų būdu pasiūlymas“ stulpelio pavadinimą „Mėnesinė kaina, EUR be PVM“ nurodant 

„Mėnesinė m2 kaina, EUR be PVM“, taip pat patikslinant stulpelio „Suma EUR be PVM per 5 metus“ 

formulėje vietoje „H (G x 60 mėn.)“ nurodant „H (F x 60 mėn.)“. 

1. NUTARTA 

Pritarti siūlomiems korekciniams pirkimo dokumentų pataisymams, pakoreguotus dokumentus 

išsiunčiant kandidatams el. paštu bei paskelbiant UAB „VAATC“ interneto tinklalapyje.  

BALSAVIMO REZULTATAI 

Sprendimas priimtas bendru Komisijos narių sutarimu. 

 



2. SVARSTYTA. Dėl Pirkimo dokumentų išaiškinimo pateikimo. 

E. Daraškevičius informavo Komisijos narius, kad gautas paklausimas dėl kainos: „Taip pat 

turime kelis klausimus dėl finansinių sąlygų teikiant pasiūlymą. Sakykite prašau ar į Jūsų biudžetą 

3901,00 Eur be PVM  reikia įskaičiuoti tik nuomos kainą ir netiesioginius komunalinius mokesčius 

ar ir automobilių parkavimo vietas?“ 

D. Sandaitė pasiūlė parengti Pirkimo dokumentų išaiškinimą pagal pateiktą klausimą, nurodant, 

kad vertinant pateiktus pasiūlymus bei apskaičiuojant kiekvieno pasiūlymo konkrečius surinktus 

balus, bus atsižvelgta į bendrą pasiūlymo kainą, kurioje turi būtų įskaičiuotas ir mokestis už išskirtinai 

nuomininkui rezervuojamas parkavimo vietas, t. y. taip kaip nurodyta Pirkimo dokumentų IV skyriuje 

„Vertinimo kriterijai“ bei Pirkimo dokumentų 1 priedo „Negyvenamųjų administracinės paskirties 

patalpų nuomos UAB „VAATC“ reikmėms skelbiamų derybų būdu pasiūlymas“ 2.10 eilutėje. 

Komisija, atsižvelgdama į gautą paklausimą, ir vadovaudamasi Pirkimo dokumentų IV skyriuje 

„Vertinimo kriterijai“ nurodytomis nuostatomis, informuoja kandidatus, jog teikiant pasiūlymą 

Pirkimo dokumentų 1 priedo formoje, 2 eilutėje „Administracinių patalpų priežiūros išlaidos (fiksuoti 

mokesčiai) už nuomojamas patalpas per mėnesį (vidurkis per vienerius metus)“ turi nurodyti kainą 

su išskirtinai nuomininkui rezervuojamų parkavimo vietų kaina, kaip tai nurodyta lentelės 2.10 

eilutėje.  

2. NUTARTA 

Viešai paskelbti Komisijos posėdžio metu parengtą išaiškinimą dėl išskirtinai nuomininkui 

rezervuojamų parkavimo vietų kainos įtraukimo į pasiūlymo kainą. 

BALSAVIMO REZULTATAI 

Sprendimas priimtas bendru Komisijos narių sutarimu. 

 

Posėdžio pabaiga 2017 m. sausio 23 d. 13.00 val. 

 

 

Komisijos pirmininkė 

 

Teresė Kirejeva 

Komisijos sekretorė 

 

Agnė Jonkutė 

Komisijos narė 

 

Daiva Sandaitė 

Komisijos narys 

 

Aurimas Uldukis 

Komisijos narys Eugenijus Daraškevičius 

 


