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ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PARDAVIMO AUKCIONO BŪDU TVARKOS 

APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „Kauno švara“ antrinių žaliavų ir kitų medžiagų pardavimo aukciono būdu tvarkos 

aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja UAB „Kauno švara“ (toliau - Bendrovės) antrinių žaliavų ir kitų 

medžiagų pardavimo būdą ir pardavimo organizavimo tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

Antrinės žaliavos ir kitos medžiagos – Bendrovės parduodamos antrinės žaliavos, kurias sudaro: 

atrūšiuoti plastikai, atrūšiuoti metalai, atrūšiuotas popierius, nerūšiuotas popierius ir kitos medžiagos. 

Aukcionas - antrinių žaliavų ir kitų medžiagų pardavimas raštu apklausiant potencialius produkcijos 

pirkėjus, siekiant parduoti produkciją didžiausią kainą siūlančiam pirkėjui. 

Bendrovės antrinių žaliavų valdytojas - įstaiga, kuri naudojasi numatomas parduoti aukcione 

antrines žaliavas ir kitas medžiagas ir jomis disponuoja. 

3. Aukcione, gali dalyvauti tik atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir turintys teisę gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodytas 

apklausos sąlygose panaudoti (perdirbti) ar išvežti panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares 

ar Ekonominės erdvės valstybes. 

 

II. AUKCIONO RENGĖJAS 

 

4. Antrinės žaliavos ir kitos medžiagos, kurių realizavimui daro įtaką saugojimo sąlygų 

nebuvimas, gamtinės sąlygos ar tuo metu palankios pardavimo kainos, parduodamos aukciono būdu. 

5. Parduodant antrines žaliavas ir kitas medžiagas aukciono būdu, pardavimus vykdo Bendrovės 

generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau - Komisija) Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka. 

6. Aukcionas organizuojamas ir vykdomas pagal šį parengtą Aprašą. 

 

III. AUKCIONO VYKDYMAS 

 

7. Esant poreikiui parduoti antrines žaliavas ar kitas medžiagas pakuočių ir antrinių žaliavų 

tvarkymo skyriaus vadovas ar atliekų tvarkymo skyriaus vadovas pateikia viešųjų pirkimų skyriui 

pasirašytinai norimų parduoti antrinių žaliavų sąrašą, kiekius pagal Aprašo sąlygų priedą Nr. 1 ir potencialių 

pirkėjų sąrašą.  

8. Pagal pateiktus dokumentus Komisija paruošia dokumentus aukcionui ir išsiunčia nurodytiems 

potencialiems pirkėjams, elektroninėmis priemonėmis. 

9. Kiekvienas potencialus pirkėjas iki pasiūlymų pateikimo termino, suderinęs su pakuočių ir 

antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus vadovu gali atvykti apžiūrėti parduodamas antrines žaliavas ir kitas 

medžiagas. 



10. Komisijos sekretorius(-ė) registruoja el. paštu aukcionai@svara.lt gautus pasiūlymus. 

11. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Komisija įvertina gautus pasiūlymus ir nustato 

aukciono laimėtojus. Kiekvienai parduodamai antrinių žaliavų ir kitų medžiagų rūšiai laimėtoju paskiriamas 

pirkėjas pasiūlęs didžiausią kainą. 

12. Jeigu kelių potencialių pirkėjų pasiūlyta kaina yra vienoda, laimėtoju laikomas pirkėjas 

pirmasis pateikęs pasiūlymą. 

13. Pirkėjų pateikti pasiūlymai pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui nėra vertinami. 

14. Komisijos posėdis nustatant aukciono laimėtojus yra protokoluojamas. Posėdžius protokoluoja 

Komisijos sekretorius(-ė). 

15. Visi pirkėjai pateikę pasiūlymus yra informuojami apie aukciono rezultatus per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo nugalėtojų nustatymo. 

16.  Gavus Bendrovės generalinio direktoriaus pritarimą siūlomomis sąlygomis parduoti antrines 

žaliavas ir kitas medžiagas pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus vadovas organizuoja tolimesnį 

antrinių žaliavų ir kitų medžiagų pardavimo vykdymą t.y. sudaro sutartis ar sutarties priedus, parduoda 

antrines žaliavas ir kitas medžiagas sutartyje nustatyta tvarka. 

17. Laimėtojas privalo pasirašyti sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie aukciono 

laimėjimą išsiuntimo dienos. 

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTAS ANTRINES ŽALIAVAS IR KITAS 

MEDŽIAGAS  

 

18. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas antrines žaliavas ir kitas medžiagas atsiskaito 

sutartyje nurodyta tvarka ir per nustatytus terminus. 

19. Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktas antrines žaliavas ir 

kitas medžiagas, antrines žaliavas ir kitas medžiagas galima parduoti naujame aukcione.  

20. Pirkėjui neatvykus pasiimti antrinių žaliavų ir kitų medžiagų per 14 kalendorinių dienų nuo 

užsakymo pateikimo, UAB „Kauno švara“ pasilieka teisę teikti pasiūlymą pirkti antrines žaliavas kitam 

pirkėjui dalyvavusiam skelbiamame aukcione.  
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