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Vilnius
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2017 m. gruodžio 22 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl sutikimo savivaldybėms patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą UAB „Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė :
(1) Konkurencijos taryba 2017 m. lapkričio 29 d. gavo Anykščių rajono savivaldybės,
Ignalinos rajono savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, Utenos rajono savivaldybės, Visagino
savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės (toliau kartu – Savivaldybės) prašymą dėl sutikimo
perleisti ūkinės veiklos vykdymą savivaldybių įsteigtai įmonei UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“ (toliau – Prašymas).
(2) Nustatyta, jog 2017 m. gegužės 30 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
(toliau – Utenos RATC) įvykdė tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių
komunalinių atliekų mechaninis rūšiavimas ir biologinis apdorojimas su energijos gamyba ir
galutinių po apdorojimo gautų produktų/atliekų sutvarkymo paslauga“ (toliau – Pirkimas). Perkama
paslauga – mišrių komunalinių atliekų mechaninis rūšiavimas ir biologinis apdorojimas su energijos
gamyba eksploatuojant Utenos RATC priklausančius mechaninio rūšiavimo ir biologinio
apdorojimo įrenginius bei po mechaninio biologinio apdorojimo gautų produktų bei atliekų
galutinis sutvarkymas (toliau – mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimas). Šia
paslauga siekiama užtikrinti Utenos regiono savivaldybių bendruomenių interesus, kadangi šiuo
metu Utenos regione atskirai tvarkomos tik žaliosios ir didelių gabaritų atliekos bei antrinės
žaliavos, o visos kitos atliekos šalinamos sąvartyne. Dėl sąvartyne išsiskiriančių šiltnamio dujų
daromas neigiamas poveikis klimato kaitai. Mechaninio biologinio apdorojimo metu iš mišrių
komunalinių atliekų išgaunamos antrinės žaliavos (plastikas, popierius, metalas), biologiškai skaidi
frakcija bei degi frakcija. Siekiama, kad po mechaninio biologinio apdorojimo sąvartyne būtų
šalinama ne daugiau kaip 25 proc. sutvarkytų atliekų. Šiuo metu mechaninio biologinio apdorojimo
įrenginiai jau yra įsigyti bei priklauso Utenos RATC.
(3) Pirkimo metu pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai – uždaroji akcinė bendrovė „Manfula“;
ūkio subjektų grupė UAB „Ekobazė“ ir UAB „ENERSTENA“; ūkio subjektų grupė UAB
„Ekoatliekos“ ir UAB „Envija“; UAB „Ecoservice“. Pirkimas baigėsi atmetus visus pasiūlymus dėl
tiekėjų neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams bei nepatikslinus duomenų apie kvalifikaciją.
Pirkimas buvo baigtas nesudarius Pirkimo sutarties, pretenzijų ar kitų skundų dėl Pirkimo, kurie dar
nėra išnagrinėti kompetentingų subjektų, nėra.
(4) Apie Savivaldybių pateiktą Prašymą buvo paskelbta Konkurencijos tarybos interneto
svetainėje www.kt.gov.lt, suinteresuotų asmenų nuomonių negauta.
(5) Atsižvelgdamos į išdėstytą, Savivaldybės prašo Konkurencijos tarybos duoti sutikimą
Savivaldybėms patikėti naujos ūkinės veiklos (mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių
eksploatavimo) vykdymą Utenos RATC. Utenos RATC yra 2005 m. sausio 28 d. Anykščių rajono,
Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Visagino ir Zarasų rajono savivaldybių įsteigta
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bendrovė, kurios pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą,
apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje Savivaldybių administruojamoje
teritorijoje. Naują ūkinę veiklą Utenos RATC ketinama patikėti 36 mėnesiams nuo sutarties
įsigaliojimo su galimybe sutartį pratęsti dar 24 mėnesiams.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
(6) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta,
jog savivaldybės valdomi juridiniai asmenys nevykdo ūkinės veiklos, išskyrus atvejus, kai: 1)
vykdoma ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius
interesus ir 2) atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos
nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems
interesams patenkinti, ir tik 3) jeigu dėl to nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri
ūkio subjektai ar jų grupės. Jei nėra pažeidžiamos šios sąlygos, savivaldybė gali steigti naują
juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti arba patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems
savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims, tik gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos
sutikimą.
(7) Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimas laikytinas ūkine veikla.
Kadangi tokia veikla siekiama ženkliai sumažinti į sąvartynus patenkančių mišrių atliekų kiekį bei
prisidėti prie teigiamo poveikio klimato kaitai, tuo pačiu užtikrinant geresnes atliekų tvarkymo
galimybes Savivaldybių teritorijoje, laikytina, kad ši veikla, be kita ko, yra būtina siekiant
patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus.
(8) Atsižvelgiant į tai, kad minėtai ūkinei veiklai vykdyti buvo organizuotas Pirkimas
siekiant atrinkti rinkoje veikiantį subjektą ir paskirti jį infrastruktūros operatoriumi, tačiau nei
vienas iš gautų pasiūlymų nebuvo tinkamas dėl nepakankamos tiekėjų kvalifikacijos, darytina
išvada, kad kiti ūkio subjektai mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatacijos
nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems
interesams patenkinti.
(9) Konkurencingos procedūros (tarptautinio viešojo pirkimo atviro konkurso būdu)
rezultatai atskleidė, jog rinkoje nėra reikiamą kvalifikaciją turinčių, tinkamą paslaugų kokybę bei jų
nepertraukiamumą galinčių užtikrinti tiekėjų, todėl patikint infrastruktūros eksploatavimą Utenos
RATC nebus teikiama privilegijų konkretiems tiekėjams arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai
ar jų grupės.
(10) Savivaldybės privalo pavesti Utenos RATC vykdyti mechaninio biologinio apdorojimo
įrenginių eksploatavimo veiklą tik tokiomis pačiomis sąlygomis kaip buvo numatyta Pirkimo metu.
Ši veikla Savivaldybių patikėjimo Utenos RATC pagrindu gali būti vykdoma ne ilgiau kaip
penkerius metus.
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Duoti sutikimą Anykščių rajono savivaldybei, Ignalinos rajono savivaldybei, Molėtų rajono
savivaldybei, Utenos rajono savivaldybei, Visagino savivaldybei ir Zarasų rajono savivaldybei
patikėti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo vykdymą UAB „Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras“ iki penkerių metų.
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