Preliminariosios sutarties
dėl daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo (modernizavimo) techninio
darbo projekto ekspertizės paslaugų
5 priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
CPO LT
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
siekiant sudaryti Preliminariąją sutartį dėl daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų ir patekti į elektroninį įrankį „Elektroninių pirkimų centras“:
 nėra su kitais tiekėjais sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir
CPO LT dėl to turi įtikinamų duomenų;
 pirkimo metu nepateko 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 CPO LT sprendimus ir šių
sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms;
 nepažeidė konkurencijos, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir
atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 pirkimo metu nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką CPO LT organizacijos sprendimams,
gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, neteikė
klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką CPO LT sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų
kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir CPO LT gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 nėra padaręs profesinio pažeidimo, 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;
 nėra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar bankroto
administratorius, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo
veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti,
sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, teisės aktus nėra tokia pati ar panaši.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, registracija elektroniniame
įrankyje „Elektroninių pirkimų centras“ bus atmesta.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
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