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Pranešame,  kad  daugiabučių  namų  gyventojų  atstovu  prisistačiusio  asmens  iniciatyva

Viešųjų pirkimų tarnyba pradėjo administracinę procedūrą – patikrinimą dėl  daugiabučių namų,

esančių Švenčionėlių g. 6, Vilniaus g. 5 ir Taikos g. 13 Švenčionyse, atnaujinimo modernizavimo

darbų  viešojo  pirkimo procedūrų.  Šiai  dienai  UAB „Švenčionių  švara“  laukia  Viešųjų  pirkimų

tarnybos išvados dėl įvykdytos rangovo parinkimo procedūros teisėtumo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad rangovas buvo parinktas apklausos būdu, dėl tokio parinkimo

būdo  gyventojams  balsuojant  anksčiau.  Pirkimas  buvo  atliktas  laikantis  Lietuvos  Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat UAB „Švenčionių švara“ supaprastintų viešųjų

pirkimų taisyklių reikalavimų. Šioje vietoje UAB „Švenčionių švara“ atliko pirkimą, vykdydama

daugiabučių namų gyventojų valią.

Informuojame,  kad  dėl  gyventojų  nuomonės  pasikeitimo  gali  kilti  nuostolių,  kurie  šiuo

atveju gali būti dvejopi.

1.  Rangovas,  su  kuriuo  teisėtai  yra  sudaryta  preliminarioji  sutartis,  už  šios  sutarties

nevykdymą ir nutraukimą gali pareikalauti sutarties pagrindu esančių netesybų bei nuostolių, kurių

nepadengs  netesybų  atlyginimas.  Pažymime,  kad  preliminariosios  sutarties  šalis  yra  UAB

„Švenčionių  švara“,  todėl  reikalavimas  bus  nukreiptas  į  UAB „Švenčionių  švara“.  Tačiau  tuo

atveju,  jeigu  gyventojai  pakeis  nuomonę,  Viešųjų  pirkimų  tarnybai  nustačius,  kad  rangovo

parinkimo procedūra nebuvo pažeista, UAB „Švenčionių švara“ už šiuos nuostolius negali atsakyti

ir nuostolius turėtų atlyginti asmenys, inicijavę procedūrą nutraukti sudarytą sutartį, ir kartu su jais

aktyviai veikiantys asmenys.

2. Taip pat pabrėžtina, kad užsitęsus ginčams ir/ar atliekant naują pirkimo procedūrą, mažės

atnaujinimo modernizavimo darbams skirtos finansavimo lėšos.
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Bet kokiu atveju UAB „Švenčionių švara“ dar kartą pabrėžia, kad veikia gyventojų interesais

bei yra pasiruošusi bendradarbiauti visais klausimais. Kai UAB „Švenčionių švara“ gaus atsakymą

(išvadą)  iš  Viešųjų  pirkimų  tarnybos,  gyventojai  apie  tai  bus  informuoti  ir  papildomai  bus

organizuojamas gyventojų susirinkimas. Iškilus klausimams prašome kreiptis į UAB „Švenčionių

švara“ administraciją.
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