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A DALIS. NURODYMAI DALYVIAMS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT arba Perkančioji organizacija), atliekanti 

centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

sausio 19 d. nutarimą Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“, atviro konkurso būdu 

vykdo viešąjį pirkimą, siekdama su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl degalų 

degalinėse užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (toliau – pirkimas). Šių sutarčių 

pagrindu CPO LT informacinėje sistemoje bus vykdomi perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 

subjektų užsakymai ir sudaromos pagrindinės pirkimo objekto sutartys. 

1.2. Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijoms įgyvendinti CPO LT sukūrė ir 

naudoja informacinę sistemą – elektroninį katalogą, kurio interneto adresas http://www.cpo.lt 

(toliau – elektroninis katalogas). Elektroninis katalogas skirtas pagrindinių sutarčių sudarymo 

procedūrų vykdymui preliminariųjų sutarčių pagrindu.  

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.  

1.4. Pirkimo vykdymui naudojama Viešųjų pirkimų tarnybos administruojama Centrinė 

viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVP IS). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 

tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Bet kokia informacija, 

pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas CPO LT ir tiekėjo susirašinėjimas, vykdomas 

tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

1.5. Pirkimą atlieka CPO LT vadovo sudaryta Viešojo pirkimo komisija (toliau – 

Komisija). 

1.6. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos VPĮ, jei šiuose pirkimo dokumentuose 

nėra nurodyta kitaip. 

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą 

paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pirkimo 

dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) 

ir CPO LT interneto svetainėje (www.cpo.lt). 

1.8. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. 

1.9. Pirkimo dokumentus sudaro toliau išvardinti dokumentai kartu su priedais ir jų 

paaiškinimai, patikslinimai (jei atliekami): 

1.9.1. Skelbimas apie pirkimą (skelbiama https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, 

http://ted.europa.eu, https://www.cpo.lt.) 

1.9.2. A dalis. Nurodymai dalyviams su priedais: 

- 1 priedas. Tiekėjų pašalinimo pagrindai; 

- 2 priedas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai; 

- 3 priedas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD). 

1.9.3. B dalis. Pasiūlymo forma. 

1.9.4. C dalis. Preliminariosios sutarties projektas su priedais: 

- preliminariosios sutarties 1 priedas. Elektroninio katalogo aprašymas; 

- preliminariosios sutarties 2 priedas. Pagrindinės sutarties forma. 

1.10. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visais pirkimo dokumentuose, įskaitant 

preliminariosios sutarties projektą, nustatytais reikalavimais ir sąlygomis. Tiekėjai turi atidžiai 

perskaityti visus pirkimo dokumentus ir laikytis juose nustatytų sąlygų bei reikalavimų. 

1.11. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie 

konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.cpo.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai 

gali siūlyti lygiaverčius. 

1.12. CPO LT kontaktinis asmuo – CPO LT Antrosios viešųjų pirkimų grupės pirkimų 

vadovas Dainius Navickas, tel. (8 5) 274 8727, el. p. d.navickas@cpo.lt.  

1.13. CPO LT gali kviesti Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės 

ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus. Jie turi turėti ir pateikti atstovaujamo subjekto tinkamą 

įgaliojimą. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas yra degalai degalinėse (toliau – prekės). Dėl šių prekių teikimo su 

tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėjusiais, bus sudaromos preliminariosios sutartys 

pagal pirkimo dokumentų C dalyje pateiktas preliminariosios sutarties projekto nuostatas.  

2.2. Pirkimas yra skaidomas į šias pirkimo dalis: 

2.2.1. benzinas 95 ir dyzelinis kuras; 

2.2.2. automobilinės dujos. 

2.3. Pirkimo dokumentų B dalies priede – techninėje specifikacijoje nenurodytos prekės – 

degalai su priedais ir degalų priedai į atskirą pirkimo objekto dalį nėra skaidomi, nes: 

2.3.1. Galimybė, esant poreikiui, įsigyti prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su 

pirkimo objektu susijusių prekių numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija); 

2.3.2. Nėra tikslinga šias prekes išskirti į atskirą pirkimo objekto dalį, nes jų pardavimas, 

vadovaujantis Pirkimo dokumentų C dalies 2 priedo nuostatomis, nėra privalomas, t. y. pagrindinę 

sutartį sudariusi perkančioji organizacija įsigytų tik tuo atveju, jei šiomis prekėmis tiekėjas 

prekiauja ir jei yra poreikis; 

2.3.3. Šių prekių neskaidant į atskirą pirkimo objekto dalį konkurencija nesumažėtų, nes 

rinkoje nėra tiekėjų, kurie prekiauja degalais su priedais, tačiau neprekiauja degalais be priedų, 

todėl išskyrus atskirą pirkimo objekto dalį dėl degalų su priedais ir degalų priedų, joje dalyvautų tie 

patys tiekėjai. 

2.4. Tiekėjai pasiūlymą gali pateikti vienai arba abiems pirkimo dalims. 

2.5. Perkamų prekių savybės ir reikalavimai jų teikimui nustatyti prekių techninėje 

specifikacijoje – pirkimo dokumentų B dalies priede. 

2.6. Prekių teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. 

 

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 

 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų, 

nurodytų pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede „Tiekėjų pašalinimo 

pagrindai“. 

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį 

viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje 

nustatytus reikalavimus ir patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo 

dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nurodytų 

pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai 

dalyviams“ 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). 

3.3. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio 

subjektų grupės narį atskirai (kaip numatyta pirkimo sąlygų 3.2 punkte), patvirtinančius, kad nėra 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt
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pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede 

nurodytų pašalinimo pagrindų.  

3.4. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio 

subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti 

ir šių pasitelkiamų subjektų užpildytą EBVPD patvirtinantį, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš 

pirkimo dėl pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede nurodytų pašalinimo 

pagrindų. 

3.5. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą 

EBVPD. 

3.6. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų 

nebuvimą dėl pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 1 priede „Tiekėjų pašalinimo 

pagrindai“ nurodytų pašalinimo pagrindų, reikalaus pateikti tik iš tų tiekėjų, kurių pasiūlymai pagal 

pasiūlymų vertinimo rezultatus galės būti pripažinti laimėjusiais. Jeigu tiekėjas, kartu su EBVPD 

pateikia ir atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, CPO LT šiame procedūrų etape jų 

nevertina. 

3.7. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų 

pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį 

kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros 

atlikimą. 

3.8. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 

pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti 

patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, 

kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar 

prekybos organizacijos. (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje). 

3.9. Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai 

legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 

1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo 

panaikinimo. 

3.10. Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje ir 

pasiūlymą pasirašydamas tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pažangiu elektroniniu parašu,  

deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų 

originalų. 

 

4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

4.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 

pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2 priede. 

4.2. Tiekėjas su pirkimo dokumentais privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų 

dokumentą (toliau  – EBVPD), patvirtinantį, kad jis atitinka pirkimo dokumentų A dalies 

„Nurodymai dalyviams“ 2 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. EBVPD forma pateikiama 

3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). 

4.3. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių pirkimo dokumentų 

A dalies „Nurodymai dalyviams“ 2 priede nurodytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus 

pateikti tik iš tų tiekėjų, kurių pasiūlymai pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažinti 

laimėjusiais. 

4.4. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio 

subjektų grupės narį atskirai. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt
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jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 

2 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, 

teisės verstis veikla – kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, atsižvelgiant į jo prisiimamus 

įsipareigojimus. 

4.5. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio 

teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar 

kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų 

EBVPD, patvirtinančius, kad jie atitinka pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 

2 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo 

sutartį). 

4.6. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo 

dokumentuose nustatytus techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su 

tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų 

reikalavimus dėl profesinės patirties tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, 

kurioms reikia jų turimų pajėgumų.  

4.7. Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, teikdamas pasiūlymą, jis turi 

pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

jis remiasi, ištekliai bus prieinami vykdant pirkimo sutartį. Tokiais įrodymais gali būti preliminarios 

sutartys arba ketinimų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus 

pirkimą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai 

(Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). 

4.8. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius 

subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.  

4.9. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, 

kad atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. 

4.10. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų 

pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai 

būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 

4.11. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 

pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje). 

4.12. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. 

spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. 

4.13. Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas 

tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo pažangiu elektroniniu parašu, deklaruoja, kad kopijos yra 

tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 

4.14. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama  ne visa apimtimi, tiekėjas CPO LT įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

 

5. KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

5.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį arba jos kopiją (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). Sutartis 

turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai 

nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo 

Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 
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5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti preliminariąją sutartį, ši ūkio 

subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

5.3. Tiekėjas pagrindinei pirkimo sutarčiai vykdyti gali pasitelkti subtiekėjus, kuriuos 

privalo nurodyti pirkimo dokumentų B dalies 1 lape. Kartu tiekėjas turi pateikti sutartį, ar kitą 

dokumentą, patvirtinantį subtiekėjo įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija 

sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį.  

 

6. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS 

 

6.1. Pirkimo procedūrų terminai nurodomi Lietuvos Respublikos laiku. 

6.2. Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą ir CVP IS. 

Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti iki pirkimo dokumentuose nustatyto terminio pabaigos. 
6.3. CPO LT turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų 

pateikimo terminą CPO LT praneša patikslindama skelbimą apie pirkimą ir informuodama CVP IS 

priemonėmis visus prie pirkimo prisijungusius tiekėjus. 

6.4. CPO LT neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, 

sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. 

Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku 

ir tinkamai pateikti. Dėl klausimų, susijusių su CVP IS naudojimu, veikimu ar galimybėmis, 

siūloma kreiptis tiesiogiai į CVP IS administratorių. 

6.5.  Su pavėluotai gautais pasiūlymais nesusipažįstama ir jie nevertinami. 

 

7. PASIŪLYMO TEIKIMAS, PASIRAŠYMAS, KEITIMAS, ŠIFRAVIMAS 

 

7.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia 

tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 

7.2. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

7.3. Pasiūlymus galima pateikti tik elektroninėmis priemonėmis CVP IS, pasiekiamoje 

adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/, Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne CVP 

IS elektroninėmis priemonėmis ir tvarka, bus nepriimami, nevertinami, nelaikomi gautais 

(neprilyginami pasiūlymui), bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu 

laišku, o juos pateikę tiekėjai nelaikomi pirkimo dalyviais.  

7.4. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti 

CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama. 

7.5. Visi dokumentai turi būti pateikiami elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti 

elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) ar pateikiant skaitmeninės dokumentų kopijas 

(pvz., pažymos, tiekėjo deklaracija ir pan.) Visi pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų 

kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų 

formatus (pvz., doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg ir kt.).  

7.6. Tiekėjai į CVP IS pasiūlymų pateikimo langą turi įkelti pažangiu elektroniniu 

parašu pasirašytus dokumentus. 

7.7. Pateikiant dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant pažangiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.  

7.8.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės dalyvis). Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą (kaip savarankiškai veikiantis 

subjektas, kaip savarankiškai veikiantis subjektas ir kaip partneris, kaip partneris keliuose 

pasiūlymuose), visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).%20Registracija%20cvp%20is%20yra%20nemokama.
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7.9. Tiekėjui alternatyvių pasiūlymų individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės dalyviui 

pateikti neleidžiama. Tiekėjui individualiai arba kaip subjektų grupės dalyviui pateikus alternatyvų 

(-ius) pasiūlymą (-us), jo pasiūlymas kartu su alternatyviu (-iais) pasiūlymu (-ais) bus atmestas. 

7.10. Jeigu pasiūlymą teikiantis tiekėjas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ketina 

pasitelkti subtiekėjus, jis privalo savo pasiūlyme nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, 

nurodydamas informaciją pirkimo dokumentų B dalies „Pasiūlymo forma“ 1 lape „Bendroji dalis“. 

Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties įvykdymo. 

7.11. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios 

informacijos ir kokia informacija yra laikoma konfidencialia. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti 

laikomas konfidencialiu. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, 

komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima 

laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančioji 

organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti 

iš tiekėjo gautos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodė 

konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Vertinant ir nustatant 

pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, Komisija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 

20 straipsnio nuostatomis. 

7.12. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudojantis 

CVP IS priemonėmis gali pasiūlymą atsiimti ir/ar pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti 

pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti 

atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. 

7.13. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti 

užšifruotą pasiūlymą, turi: 

7.13.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis 

pateikti užšifruotą pasiūlymą. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf; 

7.13.2. iki susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios, nurodytos 

skelbime apie pirkimą, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo CPO LT 

galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi 

galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį 

pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: CPO LT oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu 

atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą 

(pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 

7.14. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su gautais pasiūlymais 

procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus 

neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, ar 

dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Perkančiosios organizacijos, perkančioji organizacija 

negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Bet kokiu atveju 

sprendimą šifruoti pasiūlymą ar ne ir kokiomis priemonėmis priima ir visą atsakomybę prisiima 

tiekėjas. 

 

8. PASIŪLYMO KALBA 

 

8.1. Pasiūlymas turi būti rengiamas lietuvių kalba. Susirašinėjimas tarp tiekėjo ir 

CPO LT vykdomas taip pat lietuvių kalba. Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (pažymos, 

licencijos ir pan.) turi būti teikiami lietuvių kalba. 

8.2. Jei tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai yra parengti kita nei lietuvių 

kalba, kartu su šiais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą, 

patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. Pasiūlymo parengimo išlaidas padengia 

tiekėjas. 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf
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9. PASIŪLYMO TURINYS 

 

9.1. Pasiūlymą turi sudaryti:  

 

Eil.

Nr. 

Elektroninė 

byla 

Dokumento pavadinimas Paaiškinimai 

1. 

 

Pirkimo 

dokumentų 

B dalis*  

 

Pasiūlymo forma 

 

Užpildyta pirkimo dokumentų B dalis (MS 

„Excel“ el. byla). 

 

2. El. byla 

 

Įgaliojimas Dokumentas, įgaliojantis atstovaujantį asmenį 

pasirašyti pasiūlymą (jei pasirašo ne juridinio 

asmens vadovas) (jei taikoma). 

3. EBVPD Užpildytas pirkimo dokumentų A dalies 

3 priedas. 

4. Jungtinės veiklos sutartis Jei tiekėjas veikia pagal jungtinės veiklos 

sutartį, pateikiama visų jungtinės veiklos 

partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutarties 

skenuota originalo kopija (pdf formatu). 

5. Subtiekimo sutartis (ketinimų 

protokolas) 

Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, 

pateikiama abiejų šalių pasirašyta subtiekimo 

sutarties ar kitų lygiaverčių dokumentų 

skenuota originalo kopija (pdf formatu). 

* Privalo būti užpildytas CPO LT parengtos elektroninės bylos originalas (t. y. elektroninė byla negali būti 

atrakinta, nukopijuota ir pan.) ir visi MS „Excel“ el. bylos lapai.  

 

9.2. CPO LT pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti su pasiūlymu teikiamų dokumentų 

originalus. 

 

10.  PASIŪLYMO KAINA 

 

10.1. Pasiūlyme nurodytų prekių kainos turi būti nurodytos eurais, ne daugiau kaip trijų 

skaičių po kablelio tikslumu, išreikštos ir apskaičiuotos taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 

B dalyje „Pasiūlymo forma“ (toliau – kainos pasiūlymas). Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą nurodytą prekių apimtį, visas kainos sudėtines dalis, techninę specifikaciją ir kt. 

10.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti pridėtinės 

vertės mokesčio (toliau – PVM), tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių jis PVM nemoka.  

10.3. Į siūlomą prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, 

reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui. 

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į galimą  riziką, rinkos kainų svyravimus visu 

sutartinių įsipareigojimų laikotarpiu. 

10.4. Pasiūlyta pirkimo objekto kaina, nurodyta pirkimo dokumentų B dalyje „Pasiūlymo 

forma“ 1 lentelėje bus naudojama tik pasiūlymų eilei ir laimėjusiems pasiūlymams nustatyti. 

10.5. Tiekėjo, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasiūlytos kainos su PVM 

bus fiksuojamos preliminariojoje sutartyje. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu 

atnaujinto varžymosi metu dėl kiekvienos pagrindinės sutarties sudarymo šios kainos gali būti tik 

mažinamos.  
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11. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

11.1. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose, t. y. ne mažiau kaip 90 kalendorinių 

dienų.  

11.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, CPO LT turi teisę prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. Tiekėjas, 

kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai CVP IS priemonėmis praneša 

CPO LT. Jei tiekėjas nepraneša CPO LT apie sutikimą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, bus 

laikoma, kad jis nesutiko pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiko. 

11.3. Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas netesybomis, kurių taikymo sąlygos nurodytos 

Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 18.7 punkte. 

 

12. PAPILDOMA INFORMACIJA IKI PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO 

PABAIGOS 

 

12.1. Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinti, patikslinti tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į CPO LT. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti 

pateikiami CPO LT CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar 

paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus 

pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymų turinio keisti nebus galima. 

12.2. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą 

prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus 12.1 punkte nurodytam 

terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, CPO LT turi paaiškinimus, 

patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau 

kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. CPO LT, atsakydama tiekėjui, 

kartu siunčia paaiškinimus ir visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris 

tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.  

12.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, CPO LT turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

12.4. Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, CPO LT 

atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu CPO LT pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali 

pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau 

kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo 

terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 

paaiškinimus (patikslinimus).  

12.5. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. 

Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami 

visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 

 

13. PIRKIMO DOKUMENTŲ AIŠKINAMASIS SUSITIKIMAS 

 

13.1. Komisijos atskiru sprendimu gali būti rengiamas pirkimo dokumentų aiškinamasis 

susitikimas (toliau – aiškinamasis susitikimas) CPO LT patalpose, Vilniuje, Gedimino pr. 38. Apie 

aiškinamojo susitikimo datą ir laiką tiekėjai bus informuojami CVP IS priemonėmis. Susitikime, jei 

jis bus rengiamas, bus pateikti atsakymai į klausimus dėl pirkimo dokumentų, kurie kils susitikimo 

metu.  
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13.2. Aiškinamasis susitikimas yra protokoluojamas. Protokolo išrašas talpinamas 

CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais. 

13.3. Visas atvykimo į aiškinamąjį susitikimą išlaidas padengia patys tiekėjai.  

 

14. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS 

 

14.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas vyks 

Komisijos posėdyje, kuris vyks skelbime apie pirkimą nustatytu metu. 

14.2. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai 

arba jų atstovai nedalyvauja.  

14.3. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatus 

Komisija įformina protokolu. 

 

15. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

15.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai 

nagrinėjami, vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems 

tiekėjams ir jų atstovams. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja. 

15.2. Komisija pirmiausia patikrina, ar nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjų 

pašalinimo pagrindų (pagal tiekėjų pateiktus EBVPD), ar tiekėjai atitinka keliamus kvalifikacijos 

reikalavimus (pagal tiekėjų pateiktus EBVPD), o po to nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų 

pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 

15.3. Komisija nagrinėja ir vertina: 

15.3.1. EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (nuo sprendimo 

priėmimo) raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad 

reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo 

pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad dėl pašalinimo pagrindo egzistavimo jis taiko apsivalymo 

priemones (pagal VPĮ 46 str. 8 d.), Komisija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir 

toliau šio tiekėjo pasiūlymo nevertina; 

15.3.2. ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas; 

15.3.3. ar pasiūlytos kainos nėra per didelės ir Perkančiajai organizacijai priimtinos. 

Laikoma, kad kaina yra per didelė, jeigu ji viršija pirkimo dokumentų B dalies „Pasiūlymo forma“1 

lentelėje nurodytą dydį; 

15.3.4. ar nėra pasiūlyta neįprastai mažų kainų; Tiekėjo pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina 

laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai 

neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 

15.4. Komisija prieš nustatydama laimėjusius pasiūlymus, prašo pateikti aktualius 

duomenis, patvirtinančius tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams. 

15.5. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis 

apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija 

privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar 

duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, 

papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo 

pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, įgaliojimas asmeniui 

pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo 

techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.  

15.6. Komisija gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, 

tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti 

kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų 

atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi 
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pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą 

terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais 

metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti 

kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti 

kainą naujomis dalimis. 

15.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu CVP IS 

priemonėmis prašo tiekėjo pateikti reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias 

dalis ir skaičiavimus.  

15.8. Visas tiekėjo pasiūlymas gali būti nevertinamas, jeigu patikrinus jo dalį nustatoma, 

kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. 

15.9. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 

15.9.1.tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis; 

15.9.2.pasiūlymą pateikęs tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros dėl pašalinimo 

pagrindų buvimo arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis 

dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ar šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Komisijai 

prašant, jų nepateikė ar nepatikslino; 

15.9.3.pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba 

tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties 

kvalifikacijos reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Komisijai prašant, jų 

nepateikė ar nepatikslino; 

15.9.4.pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

15.9.5.tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie 

atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė: įgaliojimas 

asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir dokumentai, nesusiję su 

pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo 

kaina ir, Perkančiajai organizacijai prašant, jų nepateikė ar nepatikslino; 

15.9.6.tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 

15.9.7.pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina; 

15.9.8.buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 

tinkamų pasiūlytos mažos kainos pagrįstumo įrodymų; 

15.9.9.Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo 

procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar 

jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. 

15.10. Perkančioji organizacija, esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse 

nurodytoms aplinkybėms, nepašalins iš pirkimo procedūros tiekėjo, neatitinkančio jam keliamų 

reikalavimų. 

 

16. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ EILĖS IR LAIMĖJUSIO 

PASIŪLYMO NUSTATYMAS 

 

16.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka tik pagal 

kainą.   

16.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos 

eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais 

atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – 

pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę 

pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

16.3. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 

pasiūlymų eilę.  

16.4. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.  
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16.5. Laimėjusiais pasiūlymais pripažįstami visi nustatytus pirkimo dokumentų 

reikalavimus atitikę ekonomiškai naudingiausi tiekėjų pasiūlymai. 

16.6. Su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėjusiais, CPO LT pasirašys 

preliminariąsias sutartis. 

16.7. Komisija, per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusių 

pasiūlymų nustatymo, CVP IS priemonėmis suinteresuotus tiekėjus informuoja apie pirkimo 

procedūros rezultatus, praneša apie priimtą sprendimą dėl preliminariosios sutarties sudarymo bei 

nurodo: 

16.7.1. nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusius pasiūlymus, informaciją apie tikslų 

preliminariosios sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jei taikomas); 

16.7.2. tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis.  

16.8. Jei priimamas sprendimas nesudarinėti preliminariosios sutarties (pradėti pirkimą iš 

naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

16.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu 

CVP IS priemonėmis. 

 

17. PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS 

 

17.1. Bet kuriuo metu iki preliminariosios sutarties sudarymo CPO LT turi teisę savo 

iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti 

principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

 

18. PRELIMINARIOJI SUTARTIS IR JOS SUDARYMO SĄLYGOS 

 

18.1. Su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėjusiais, CPO LT sudarys 

preliminariąsias sutartis pagal prie pirkimo dokumentų C dalyje pridedamą preliminariosios 

sutarties projektą.  

18.2. Preliminariojoje sutartyje nustatomos sąlygos ir tvarka dėl elektroninio katalogo 

naudojimo ir preliminariosios sutarties pagrindu numatomų sudaryti pagrindinių sutarčių. 

18.3. Tarp preliminariąją sutartį su CPO LT sudariusių tiekėjų preliminariojoje sutartyje 

nustatyta tvarka bus vykdomas atnaujintas varžymasis dėl kiekvienos pagrindinės sutarties 

sudarymo. 

18.4. Preliminarioji sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 

15 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo tiekėjams apie 

sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą išsiuntimo suinteresuotiems kandidatams ir 

suinteresuotiems dalyviams iš CPO LT dienos. Ši nuostata netaikoma, jei yra vienintelis 

suinteresuotas dalyvis, su kuriuo sudaroma preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

18.5. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo CPO LT pasirašytos preliminariosios sutarties 

gavimo dienos, tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pasirašo preliminariąją sutartį 

elektroniniu parašu ir grąžina CPO LT. 

18.6. Jei tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo pripažinti laimėjusiais per 18.5 punkte nustatytą 

terminą nepasirašo, negrąžina preliminariosios sutarties, atsisako ją sudaryti pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis, ar atsiėmė pasiūlymą po susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros 

momento, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį.  

18.7. Tiekėjas, atsisakęs sudaryti preliminariąją sutartį, moka CPO LT baudą lygią 

1500,00 Eur (vienam tūkstančiui penkiems šimtams eurų 00 ct). 

18.8. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo preliminariojoje sutartyje nurodytos datos, ją 

pasirašius abiem šalims. 

18.9. CPO LT gali nuspręsti nesudaryti Preliminariosios sutarties su ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju (-ais), jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka 
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VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 

įpareigojimų. 

 

19. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

19.1.  Tiekėjas, kurio nuomone CPO LT nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar 

pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki preliminariosios sutarties sudarymo pareikšti pretenziją 

CPO LT dėl CPO LT veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzija turi būti pateikta elektroninėmis 

priemonėmis (CVP IS, el. paštu ar kt.) ar per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją. Ginčų 

nagrinėjimo tvarka numatyta VPĮ VII skyriuje. 

19.2. CPO LT nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki preliminariosios 

sutarties sudarymo dienos.  

 

 

__________________ 
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Pirkimo dokumentų A dalies 

1 priedas 

 

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pašalinimo pagrindai 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti 

tiekėjas, siekiantis įrodyti jo pašalinimo 

pagrindų nebuvimą 

1. Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo yra 

nuteistas už šias nusikalstamas veikas: 

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 

jo organizavimą ar vadovavimą jam; 

2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, 

papirkimą; 

3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto 

iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie 

juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

apgaulingą apskaitos tvarkymą ar 

piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis 

veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos 

finansinius interesus, kaip apibrėžta 

Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių 

interesų apsaugos 1 straipsnyje; 

4) nusikalstamą bankrotą; 

5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį 

nusikaltimą; 

6) nusikalstamu būdu gauto turto 

legalizavimą; 

7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba 

pardavimą; 

8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, 

apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 

1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės 

aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės 

aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo 

atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau 

nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl:  

1. tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per 

pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 

ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą 

teistumą;  

2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito 

valdymo ar priežiūros organo nario ar kito 

asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti 

Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu 

tokio nėra, Informatikos ir ryšių 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 

90 dienų iki tos dienos, kai galimas 

laimėtojas turės pateikti dokumentus. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau 

jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

 

Jeigu teikėjas negali pateikti šioje dalyje 

nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje 

ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami 

dokumentai neapima visų keliamų 

klausimų, jie gali būti pakeisti: 

1) priesaikos deklaracija; 

2) oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje 

nenaudojama priesaikos deklaracija. 

Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta 

valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies, 

kurioje jis registruotas, kompetentingos 

teisinės ar administracinės institucijos, 

notaro arba kompetentingos profesinės ar 

prekybos organizacijos. 
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tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti 

sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio 

(buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), 

turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 

5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis 

asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą 

teistumą;  

3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 

5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis. 

2.  Tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių 

su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji 

organizacija, reikalavimus, ir tiekėjas už tai 

yra nuteistas kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 

punktuose. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, 

įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu, jeigu: 

1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti 

mokesčius, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje 

dalyje nurodytus įsipareigojimus; 

2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur 

(penkiasdešimt eurų); 

3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą 

informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti 

mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties 

ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio 

susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų 

priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. 

Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš 

pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai 

organizacijai reikalaujant pateikti aktualius 

dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra 

laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu. 

Dėl įsipareigojimų, susijusių su 

mokesčiais:  

išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu 

tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis ir 

Valstybinės mokesčių inspekcijos ar 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduotas dokumentas apie atsiskaitymą su 

valstybės biudžetu ir teistumo nebuvimą, 

išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki tos 

dienos, kai galimas laimėtojas turės 

pateikti dokumentus. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

Dėl įsipareigojimų, susijusių su 

socialinio draudimo įmokomis: 

Lietuvos Respublikoje registruotas 

tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia 

išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu 

tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų 

centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotą dokumentą, 

patvirtinantį jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis ir 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos teritorinių skyrių ir kitų 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio 

draudimo fondo administravimu išduotą 

dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 

90 dienų iki tos dienos, kai galimas 

laimėtojas turės pateikti dokumentus. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 
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Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis 

arba juridinis asmuo, pateikia šalies, 

kurioje jis yra registruotas, 

kompetentingos valstybės institucijos 

pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 90 dienų 

iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės 

pateikti dokumentus. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

 

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, 

registruotas Lietuvos Respublikoje, 

pateikia išrašą iš teismo sprendimo arba, 

jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 

90 dienų iki tos dienos, kai galimas 

laimėtojas turės pateikti dokumentus. 

Dėl įsipareigojimų įvykdymo susijusių su 

socialinio draudimo įmokomis, 

Perkančioji organizacija pati patikrins 

šiuos duomenis „Sodros“ informacinėje 

sistemoje.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

3.  Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, 

jeigu: 

1) jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, 

kuriais siekiama iškreipti konkurenciją 

atliekamame pirkime, ir perkančioji 

organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų; 

2)  jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto 

situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų 

įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties 

negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos 

padėties dėl interesų konflikto negalima 

ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę 

asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios 

organizacijos sprendimus ir šių sprendimų 

pakeitimas prieštarautų šio įstatymo 

nuostatoms; 

3) pažeista konkurencija, kaip nustatyta 

Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 

dalyse, ir atitinkamos padėties negalima 

ištaisyti; 

4) tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė 

informaciją ar pateikė melagingą informaciją 

apie atitiktį šiame straipsnyje ir Viešųjų 

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. 

Nereikalaujama pateikti papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 

įrodymo. 
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pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali 

tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos 

melagingos informacijos negali pateikti 

patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo 

pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo 

procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu 

nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte 

nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas 

dėl pateiktos melagingos informacijos 

negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, 

reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus 

metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų 

arba per pastaruosius vienus metus buvo 

priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo 

pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš 

pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų 

valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų 

metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė 

melagingą informaciją arba dėl melagingos 

informacijos pateikimo negalėjo pateikti 

patvirtinančių dokumentų, dėl ko per 

pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš 

pirkimo procedūrų arba per pastaruosius 

vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 

teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios 

sankcijos; 

5) tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų 

veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios 

organizacijos sprendimams, gauti 

konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam 

neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar 

teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti 

esminę įtaką perkančiosios organizacijos 

sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų 

kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, 

ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet 

kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

6) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, 

pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar 

koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir 

tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, 

kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – 

esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl 

kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta 

pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus 

buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, 

kuriuo tenkinamas perkančiosios 
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organizacijos, perkančiojo subjekto ar 

suteikiančiosios institucijos reikalavimas 

atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad 

tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę 

pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais 

arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu 

tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo 

procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių 

teisės aktais, per pastaruosius 3 metus 

nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę 

pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su 

perkančiuoju subjektu arba ankstesnę 

koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą 

esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba 

nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė 

pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu 

toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo 

terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar 

taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji 

organizacija iš pirkimo procedūros pašalina 

tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų 

duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant 

išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo; 

7) tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, 

kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės 

aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta 

administracinė nuobauda ar ekonominė 

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos 

įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir 

nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, 

kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, 

praėjo mažiau kaip vieni metai. 

8) tiekėjas neatitinka minimalių patikimo 

mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų 

Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 40
1
 straipsnio 1 

dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų 

profesinį pažeidimą. 

4.  Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, 

jeigu yra nemokus, jam iškelta 

restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos 

ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo 

turtą valdo teismas ar bankroto 

administratorius, kai jis su kreditoriais yra 

sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių 

susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas 

prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 

kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 

sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla 

sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal 

Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu 

tokio nėra Valstybės įmonės Registrų 

centro išrašas, patvirtinantis arba 

paneigiantis šiame punkte nurodytų 

aplinkybių buvimą, ar Valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas, išduotas ne 

anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškos 
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šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra 

tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame 

punkte apibrėžta situacija, CPO LT negali 

pašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu 

jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės 

tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 

pateikimo dienos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau 

jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis 

nei paraiškų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

 

Jeigu teikėjas negali pateikti šioje dalyje 

nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje 

ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami 

dokumentai neapima visų keliamų 

klausimų, jie gali būti pakeisti: 

1) priesaikos deklaracija; 

2) oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje 

nenaudojama priesaikos deklaracija. 

Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta 

valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies, 

kurioje jis registruotas, kompetentingos 

teisinės ar administracinės institucijos, 

notaro arba kompetentingos profesinės ar 

prekybos organizacijos. 

 (Pateikiami skenuoti dokumentai 

elektroninėje formoje). 

 

__________________ 
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Pirkimo dokumentų A dalies 

2 priedas 

 

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

Teisė verstis atitinkama veikla 

Taikoma 1 pirkimo objekto daliai: 

1. Tiekėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba 

nefasuotu variklių benzinu ir dyzeliniu kuru. 

Licencijos verstis mažmenine prekyba 

nefasuotu variklių benzinu ir dyzeliniu 

kuru kopija. 

Taikoma 2 pirkimo objekto daliai: 

2. Tiekėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba 

nefasuotomis suskystintomis dujomis, skirtomis 

autotransporto priemonėms. 

Licencijos verstis mažmenine prekyba 

nefasuotomis suskystintomis dujomis, 

skirtomis autotransporto priemonėms 

kopija. 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

3.  Tiekėjas turi bent vieną prekybos vietą 

(degalinę) viename iš šių miestų ar magistralinių 

kelių (laikoma, kad degalinė yra mieste, jei ji 

nuo miesto ribos yra nutolusi ne daugiau kaip 1 

km): 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, 

Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, 

Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, 

Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, 

Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, 

Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, 

Varėna, Vilkaviškis, Skuodas, Šilalė, Kelmė, 

Raseiniai, Šakiai, Pakruojis, Kaišiadorys, 

Širvintos, Kupiškis, Anykščiai, Molėtai, Naujoji 

Akmenė, Trakai, Ignalina, Garliava, Elektrėnai, 

Prienai, Pasvalys, Šalčininkai, Zarasai, Kazlų 

rūda, Nemenčinė, Vievis, Švenčionys, Kalvarija, 

Rietavas, Žiežmariai, Eišiškės, Salantai; 

Magistraliniai keliai: A1 (dalis nuo Vilniaus iki 

Kauno), A1 (dalis nuo Kauno iki Klaipėdos), A2 

(Vilnius – Panevėžys), A5 (Kaunas – 

Marijampolė – Suvalkai), A6 (dalis nuo Kauno 

iki Zarasų), A14 (Vilnius – Utena), A16 (Vilnius 

– Prienai – Marijampolė). 

Laikoma, kad degalinė yra mieste ar 

magistraliniame kelyje, jei ji nutolusi ne daugiau 

kaip 1 km atstumu nuo miesto ar magistralinio 

kelio, matuojant trumpiausiu atstumu 

žemėlapyje.  

Tiekėjo patvirtinimai (pirkimo 

dokumentų B dalis (MS „Excel“ el. byla). 

Tiekėjas, nurodantis degalines, nutolusias 

ne toliau kaip 1 km atstumu nuo miesto 

ar magistralinio kelio, turi pateikti tikslias 

šių degalinių geografines koordinates. 

 

 

___________________ 


