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Marijampolės regiono plėtros taryba 2010-10-26 sprendimu Nr. TS-41 „Dėl pritarimo organizuoti
darbus įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ pritarė
darbų organizavimui įgyvendinant UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro projektą
„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.
2010-12-31 buvo pasirašyta projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004“ (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto
pareiškėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – MAATC). Projekto biudžete
nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 37 086 858,70 Lt iš jų ES fondų lėšų – 31
523 829,89 Lt. MAATC įsipareigojo skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 5 563 028,81 Lt.
Vadovaujantis Projekto viešųjų pirkimų planu, MAATC atliko paslaugų ir darbų viešuosius
pirkimus. Atliktų Projekto paslaugų pirkimų vertė neviršijo Projekte paslaugoms skirtų išlaidų sumos.
Vykdant Projekto darbų viešąjį pirkimą „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros statinių projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 110939) pagal
Galimybių studijoje ir paraiškoje numatytus reikalavimus mišrių komunalinių atliekų mechaniniam ir
biologiniam apdorojimui, buvo gauti pasiūlymai, kurių didžiausia kaina be PVM – 100 823 553, 30 Lt, o
mažiausia kaina – 88 823 553,00 Lt. Kadangi buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai
nepriimtinos kainos (kainos daugiau nei dvigubai viršijo turimą biudžetą) pirkimas buvo nutrauktas.
Atlikus tiekėjų pasiūlymų ekspertinį įvertinimą, buvo nustatyti labiausiai pasiūlymo kainą lemiantys
veiksniai, išanalizuotos kainos sumažinimo galimybės, įvertintos ir pakoreguotos pirkimo dokumentų
sąlygos bei reikalavimai nepažeidžiant ES normų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų.
2012-05-22 paskelbtas naujas, t. y. patikslintas, techninių specifikacijų projektas, o 2012-06-19
naujas pirkimas (pirkimo Nr. 123489). Atlikti pirkimo dokumentų koregavimai davė rezultatus, nes tiekėjų
pasiūlytos kainos sumažėjo, tačiau laimėjusio pasiūlymo kaina – 59 946 799,00 Lt be PVM. Vadinasi,
Projekto darbų kaina yra didesnė už LR aplinkos ministro 2010-12-15 įsakymu Nr. D1-1002 „Dėl
finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
Projektui skirtą finansavimą. Kitų galimybių kainai sumažinti nėra, nes toliau mažinant reikalavimus arba
planuojamą įsigyti įrangos kiekį nebūtų pasiekti Projekto tikslai ir neįvykdytos nustatytos užduotys.
Marijampolės regiono plėtros taryba, įvertindama Projekto svarbą Marijampolės regionui, šiuo
kreipimusi:
1. Prašo skirti papildomą 21 546 533,14 Lt finansavimą Projektui įgyvendinti, nes Projektui nustatyta
tinkamų finansuoti išlaidų suma padidėjo dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado Projekto įgyvendinimo
metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl
Projekto finansavimo priėmimo metu, t. y. Projekto vertė padidėjo įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras.
2. Patvirtina, kad Marijampolės apskrities savivaldybės, būdamos MAATC steigėjos ir akcininkės,
neturi galimybių prašomo papildomo finansavimo sumos apmokėti savo ar skolintomis lėšomis dėl
savivaldybių administracijų įgyvendinamų investicinių projektų gausos ir apimties bei ribotų savivaldybių
skolinimosi galimybių.
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