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TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 
 
 
 
 

I. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 
 

Eil. 
Nr. 

Pašalinimo pagrindai 
Dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas, 
siekiantis įrodyti jo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą 

1. Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo neturi teistumo 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 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;  

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 paraiškos 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. 
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3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija 
ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo 
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis. 

2.  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 
mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar 
Lietuvos Respublikos (šalies, kurioje yra CPO LT), 
reikalavimus, ir tiekėjas už tai nėra 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 paraiškų 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, CPO LT 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 ar 
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 paraiškos pateikimo dienos. 
 
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 ar 

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 
paraiškos pateikimo dienos.  
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 
formoje. 
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 paraiškos pateikimo dienos. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 
formoje. 
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, 
registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia 
išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, 
Valstybės įmonės dokumentą, patvirtinantį 
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 90 dienų iki 
paraiškos pateikimo dienos. 
Dėl įsipareigojimų įvykdymo susijusių su socialinio 
draudimo įmokomis, CPO LT pati patikrins šiuos 
duomenis Sodros“ informacinėje sistemoje. Šie 
duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi paraiškų 
tikrinimo dieną.  
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Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje 
formoje. 
Jeigu Tiekėjas negali nurodytų dokumentų, nes 
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 
neišduodami arba toje šalyje išduodami 
dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 
pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali 
tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama 
priesaikos 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.  Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu: 
1) jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais 
siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, 
ir CPO LT 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 CPO LT 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 Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams, ir CPO LT 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 

Pateikiama su paraiška: EBVPD. 
Nereikalaujama pateikti papildomų dokumentų 
dėl atitikties šiems pašalinimo pagrindams 
įrodymo. 
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metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas 
ar taikomos kitos panašios sankcijos; 
5) tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, 
siekdamas daryti įtaką CPO LT sprendimams, gauti 
konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam 
neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė 
klaidinančią informaciją, 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; 
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 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. CPO LT 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 401 straipsnio 1 
dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį 
pažeidimą. 
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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 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. 

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 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). 

__________________ 
 
  



EPC KATALOGAS. DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) RANGOS DARBAI BE/SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS 

 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 3 

 

 

 

 

II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 
Subjektas, kuris turi 
atitikti reikalavimą 

Teisė verstis atitinkama veikla 

1. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu 
(kiekvienas partneris toje srityje, kurioje 
vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje 
vykdys veiklą), turi teisę Lietuvos 
Respublikoje atlikti statinio statybos 
darbus, kai statinių kategorija: ypatingieji 

statiniai; statinio grupė: gyvenamieji 
pastatai; statybos darbų sritis – statybos 
darbai: Bendrieji statybos darbai: žemės 
darbai; stogų įrengimas; apdailos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 1, 2, 3, 11,12 ir 
13 kategorijoms) 
 
Teisinis pagrindas – Statybos įstatymas 
12 str. 20-21 p.; 18 str. 1-6 p.; VPĮ 35 
str.2 p. 3.d.  
 

CPO LT patikrins viešai prieinamus 
duomenis:  VĮ Registrų centro 
interneto svetainėje 
www.registrucentras.lt.  
Vietoj Teisės pripažinimo 
dokumento užsienio valstybės 
tiekėjas gali pateikti Statybos 
sektoriaus vystymo agentūrai 

pateikto prašymo (su gavimo žyma, 
prašymo formą galima rasti 
http://www.ssva.lt) išduoti Teisės 
pripažinimo dokumentą patvirtintą 
kopiją. Tačiau iki tiekėjo priėmimo į 
EPC, užsienio valstybės tiekėjas 
privalės pateikti teisės pripažinimo 
dokumentą. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektroninėje formoje. 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 
pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal prisiimamus 
įsipareigojimus. 

Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 
subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų. 

2. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu 
(kiekvienas partneris toje srityje, kurioje 
vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje 
vykdys veiklą), turi teisę Lietuvos 
Respublikoje atlikti statinio statybos 
darbus, kai statinių kategorija: ypatingieji 
statiniai; statinio grupė: gyvenamieji 
pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje ir kultūros paveldo 
vietovėje; 
statybos darbų sritis – statybos darbai: 
Bendrieji statybos darbai: žemės darbai; 
stogų įrengimas; apdailos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 6, 7, 8, 16, 17 ir 
18 kategorijoms) 
 
Teisinis pagrindas – Statybos įstatymas 
12 str. 20-21 p.; 18 str. 1-6 p.; VPĮ 35 
str.2 p. 3.d. 

CPO LT patikrins naudodamasi 
viešosios įstaigos Statybos 
sektoriaus vystymo agentūros 

(https://www.ssva.lt) dokumentų 
registrais registrais, patikrins atitiktį 
nustatytam reikalavimui. 
Vietoj Teisės pripažinimo 
dokumento užsienio valstybės 
tiekėjas gali pateikti Statybos 
sektoriaus vystymo agentūrai 
pateikto prašymo (su gavimo žyma, 
prašymo formą galima rasti 
(https://www.ssva.lt) išduoti Teisės 
pripažinimo dokumentą patvirtintą 
kopiją. Tačiau iki tiekėjo priėmimo į 
EPC, užsienio valstybės tiekėjas 
privalės pateikti teisės pripažinimo 
dokumentą. 
Pateikiamas skenuotas dokumentas 
elektroninėje formoje. 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 

pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal 
prisiimamus įsipareigoji
mus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 
subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų. 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

3. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, 
turintį teisę eiti ypatingojo statinio 
statybos vadovo pareigas statinių 
grupėje: gyvenamieji pastatai. 
 
(Reikalavimas taikomas 1, 2, 3, 11,12 ir 
13) kategorijoms) 

Pateikiama: 
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė.  
Perkančioji organizacija 
naudodamasi viešosios įstaigos 
Statybos sektoriaus vystymo 
agentūros 

Tiekėjas,  tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam reikalavimui 
atitikti, pagal prisiimamus 
įsipareigojimus. 

http://www.registrucentras.lt/
http://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
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(https://www.ssva.lt) 
dokumentų registrais, patikrins 
atitiktį nustatytam reikalavimui. 

Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 

4. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, 
turintį teisę eiti ypatingojo statinio 
statybos vadovo pareigas statinių 
grupėje: gyvenamieji pastatai, taip pat 
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo 
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir 
kultūros paveldo vietovėje. 

 
(Reikalavimas taikomas 6, 7, 8, 16, 17 ir 
18 kategorijoms) 
 
 

Pateikiama:  
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 
Perkančioji organizacija 
naudodamasi viešosios įstaigos 
Statybos sektoriaus vystymo 
agentūros 

(https://www.ssva.lt) 
dokumentų registrais, patikrins 
atitiktį nustatytam reikalavimui. 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam reikalavimui 
atitikti, pagal 
prisiimamus įsipareigojimus.  
Kitų ūkio subjektų 

pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų 
 

5. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, 
turintį teisę eiti neypatingojo statinio 
statybos vadovo pareigas statinių 
grupėje: gyvenamieji pastatai. 
 
(Reikalavimas taikomas 4, 5, 14 ir 15 
kategorijoms) 

Pateikiama: 
- užpildyta pirkimo dokumentų 
A dalies 4 priedo 4 lentelėje 
nurodyta informacija. 
CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) 
dokumentų registrais, patikrins 

atitiktį nustatytam reikalavimui. 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam reikalavimui 
atitikti, pagal 
prisiimamus įsipareigojimus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 

patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 

6. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, 
turintį teisę eiti neypatingojo statinio 
statybos vadovo pareigas statinių 
grupėje: gyvenamieji pastatai, taip pat 
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo 
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir 
kultūros paveldo vietovėje. 
 
(Reikalavimas taikomas 9, 10, 19 ir 20 
kategorijoms) 
 
 

Pateikiama: 
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 
CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) 
dokumentų registrais, patikrins 
atitiktį nustatytam reikalavimui. 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam reikalavimui 
atitikti, pagal 
prisiimamus įsipareigojimus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų 
 

7. Tiekėjas, turi turėti: 
1) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė 
– gyvenamieji pastatai) projekto vadovo 
pareigas;  
2) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė 
– gyvenamieji 
pastatai) projekto dalies vadovo pareigas 
(projektavimo dalys: architektūros, konst
rukcijų, 
skaičiuojamosios kainos nustatymo, vand

Pateikiama: 
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 
CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) dokumentų 
registrais, patikrins atitiktį 
nustatytam reikalavimui 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 
pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal 
prisiimamus įsipareigoji
mus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 

https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
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entiekio 
ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kond
icionavimo, elektrotechnikos). 
 
Specialistas gali būti siūlomas vienai ar 
kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę ar 
kvalifikaciją pagal šiame punkte 
nurodytus reikalavimus. 
 
(Reikalavimas taikomas 11, 12 ir 13 
kategorijoms) 
 

subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų 
 

8. Tiekėjas, turi turėti: 

1) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti neypatingo statinio (statinių 
grupė – gyvenamieji pastatai) projekto 
vadovo pareigas;  
2) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti 
neypatingo statinio (statinių grupė – gyv
enamieji 
pastatai) projekto dalies vadovo pareigas 
(projektavimo dalys: architektūros, konst
rukcijų,  
skaičiuojamosios kainos nustatymo, vand
entiekio 
ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kond
icionavimo, elektrotechnikos). 

 
Specialistas gali būti siūlomas vienai ar 
kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę ar 
kvalifikaciją pagal šiame punkte 
nurodytus reikalavimus. 
(Reikalavimas taikomas 14 ir 15 
kategorijoms) 
 

Pateikiama: 

- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 
CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) dokumentų 
registrais, patikrins atitiktį 
nustatytam reikalavimui. 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 

nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 
pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal 
prisiimamus įsipareigoji
mus 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 
subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų 

 

9. Tiekėjas, turi turėti: 
1) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė 
– gyvenamieji pastatai, taip pat minėti 
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 
paveldo vietovėje) projekto vadovo 
pareigas; 
2) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti ypatingo statinio (statinių grupė 
– gyvenamieji 
pastatai) projekto dalies vadovo pareigas 
(projektavimo dalys: architektūros, konst
rukcijų, 
skaičiuojamosios kainos nustatymo, vand
entiekio 
ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kond
icionavimo, elektrotechnikos, taip pat 
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo 

Pateikiama: 
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 
CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) dokumentų 
registrais, patikrins atitiktį 
nustatytam reikalavimui. 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 
pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal 
prisiimamus įsipareigoji
mus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 
subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų 
 

https://www.ssva.lt/
https://www.ssva.lt/
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objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje)). 
 
Specialistas gali būti siūlomas vienai ar 
kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę ar 
kvalifikaciją pagal šiame punkte 
nurodytus reikalavimus 
(Reikalavimas taikomas 16, 17 ir 18 
kategorijoms) 
 

10. Tiekėjas, turi turėti: 
1) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti neypatingo statinio (statinių 

grupė – gyvenamieji pastatai, taip pat 
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo 
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje) projekto 
vadovo pareigas;  
2) ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį 
teisę eiti neypatingo statinio (statinių 
grupė– gyvenamieji pastatai) projekto 
dalies vadovo pareigas (projektavimo 
dalys: architektūros, konstrukcijų,  
Skaičiuojamosios kainos nustatymo, 
vandentiekio ir nuotekų, šildymo, 
vėdinimo ir oro kondicionavimo, 
elektrotechnikos, taip pat minėti statiniai, 
esantys kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 
paveldo vietovėje)). 
 
Specialistas gali būti siūlomas vienai ar 
kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę ar 
kvalifikaciją pagal šiame punkte 
nurodytus reikalavimus. 
(Reikalavimas taikomas 19 ir 20 
kategorijoms) 
 

Pateikiama: 
- užpildyta EPC Katalogo aprašo 
priedo Nr. 2.2. 4 lentelė. 

CPO LT naudodamasi viešosios 
įstaigos Statybos sektoriaus 
vystymo agentūros 
(https://www.ssva.lt) dokumentų 
registrais, patikrins atitiktį 
nustatytam reikalavimui 
 

Tiekėjas, tiekėjų grupės 
nariai ir kiti ūkio 
subjektai, kurių 

pajėgumais remiasi 
tiekėjas šiam 
reikalavimui atitikti, 
pagal 
prisiimamus įsipareigoji
mus. 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis 
tik tuo atveju, jeigu tie 
subjektai patys suteiks 
paslaugas, kurioms 
reikia jų turimų 
pajėgumų 
 

Finansinis ir ekonominis pajėgumas  

11. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš 
veiklos, su kuria susijęs atliekamas 
pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais 
metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas 
vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje 
pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su pirkimu 
susijusioje srityje pradžios, yra ne 
mažesnės nei 36 250 eurų. 
Laikoma, kad su atliekamu pirkimu 
susijusi veikla yra rangos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 1, 4, 6, 9 , 10, 14, 
16 ir 19 kategorijoms) 
 

Pateikiama: 
- ūkio subjekto vadovo ir ūkio 
subjekto vyriausiojo buhalterio 
(buhalterio) arba kito asmens, 
galinčio tvarkyti ūkio subjekto 
buhalterinę apskaitą pagal 
teisės aktus, pasirašyta 
deklaracija apie paskutiniais 3 
finansiniais metais, o jeigu ūkio 
subjektas įregistruotas ar veiklą 
atitinkamoje srityje pradėjo 
vėliau, – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su 
pirkimu susijusioje srityje 
pradžios (jeigu ši informacija 
turima), gautas metines 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė – reikalavimą 
turi atitikti visi ūkio subjektų 
grupės nariai kartu (ūkio 
subjektų grupės narių turima 
patirtis sumuojama). 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 
Tiekėjas, kuris remiasi kito 
ūkio subjekto  pajėgumais, 
turi įrodyti, kad pasitelkiamo 
ūkio subjekto  pajėgumai jam 

https://www.ssva.lt/
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pajamas iš veiklos, su kuria 
susijęs atliekamas pirkimas. 
Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų 
priežasčių negali pateikti 
pirkimo vykdytojo reikalaujamų 
jo finansinį ir ekonominį 
pajėgumą įrodančių 
dokumentų, jis turi teisę 
pateikti kitus pirkimo vykdytojui 
priimtinus dokumentus. 
(Pateikiami skenuoti 
dokumentai elektroninėje 
formoje). 

bus prieinami visą sutarties 
vykdymo laikotarpį.  
Tinkamu įrodymu bus 
laikomas dokumentas (pvz.: 
ketinimų protokolas, 
susitarimas tarp tiekėjo ir 
ūkio subjekto, kuriame bus 
aiškiai įvardinta, kokie 
ištekliai ir kokiais būdais jie 
bus prieinami Tiekėjui 
bendradarbiaujant su ūkio 
subjektu visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

12. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš 
veiklos, su kuria susijęs atliekamas 
pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais 
metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas 
vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje 
pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su pirkimu 
susijusioje srityje pradžios, yra ne 
mažesnės nei 1 381 750 eurų. 
Laikoma, kad su atliekamu pirkimu 
susijusi veikla yra rangos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 2, 7, 12 ir 17 
kategorijoms) 
 

Pateikiama: 
- ūkio subjekto vadovo ir ūkio 
subjekto vyriausiojo buhalterio 
(buhalterio) arba kito asmens, 
galinčio tvarkyti ūkio subjekto 
buhalterinę apskaitą pagal 
teisės aktus, pasirašyta 
deklaracija apie paskutiniais 3 
finansiniais metais, o jeigu ūkio 
subjektas įregistruotas ar veiklą 
atitinkamoje srityje pradėjo 
vėliau, – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su 
pirkimu susijusioje srityje 
pradžios (jeigu ši informacija 

turima), gautas metines 
pajamas iš veiklos, su kuria 
susijęs atliekamas pirkimas. 
Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų 
priežasčių negali pateikti 
pirkimo vykdytojo reikalaujamų 
jo finansinį ir ekonominį 
pajėgumą įrodančių 
dokumentų, jis turi teisę 
pateikti kitus pirkimo vykdytojui 
priimtinus dokumentus. 
(Pateikiami skenuoti 
dokumentai elektroninėje 
formoje). 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė – reikalavimą 
turi atitikti visi ūkio subjektų 
grupės nariai kartu (ūkio 
subjektų grupės narių turima 
patirtis sumuojama). 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 
Tiekėjas, kuris remiasi kito 
ūkio subjekto  pajėgumais, 
turi įrodyti, kad pasitelkiamo 

ūkio subjekto  pajėgumai jam 
bus prieinami visą sutarties 
vykdymo laikotarpį.  
Tinkamu įrodymu bus 
laikomas dokumentas (pvz.: 
ketinimų protokolas, 
susitarimas tarp tiekėjo ir 
ūkio subjekto, kuriame bus 
aiškiai įvardinta, kokie 
ištekliai ir kokiais būdais jie 
bus prieinami Tiekėjui 
bendradarbiaujant su ūkio 
subjektu visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

13. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš 
veiklos, su kuria susijęs atliekamas 
pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais 
metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas 
vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje 
pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su pirkimu 
susijusioje srityje pradžios, yra ne 
mažesnės nei 3 767 400 eurų. 
Laikoma, kad su atliekamu pirkimu 
susijusi veikla yra rangos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 3, 8, 13 ir 18 
kategorijoms) 

Pateikiama: 
- ūkio subjekto vadovo ir ūkio 
subjekto vyriausiojo buhalterio 
(buhalterio) arba kito asmens, 
galinčio tvarkyti ūkio subjekto 
buhalterinę apskaitą pagal 
teisės aktus, pasirašyta 
deklaracija apie paskutiniais 3 
finansiniais metais, o jeigu ūkio 
subjektas įregistruotas ar veiklą 
atitinkamoje srityje pradėjo 
vėliau, – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su 
pirkimu susijusioje srityje 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė – reikalavimą 
turi atitikti visi ūkio subjektų 
grupės nariai kartu (ūkio 
subjektų grupės narių turima 
patirtis sumuojama). 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 
Tiekėjas, kuris remiasi kito 
ūkio subjekto  pajėgumais, 
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 pradžios (jeigu ši informacija 
turima), gautas metines 
pajamas iš veiklos, su kuria 
susijęs atliekamas pirkimas. 
Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų 
priežasčių negali pateikti 
pirkimo vykdytojo reikalaujamų 
jo finansinį ir ekonominį 
pajėgumą įrodančių 
dokumentų, jis turi teisę 
pateikti kitus pirkimo vykdytojui 
priimtinus dokumentus. 
(Pateikiami skenuoti 

dokumentai elektroninėje 
formoje). 

turi įrodyti, kad pasitelkiamo 
ūkio subjekto  pajėgumai jam 
bus prieinami visą sutarties 
vykdymo laikotarpį.  
Tinkamu įrodymu bus 
laikomas dokumentas (pvz.: 
ketinimų protokolas, 
susitarimas tarp tiekėjo ir 
ūkio subjekto, kuriame bus 
aiškiai įvardinta, kokie 
ištekliai ir kokiais būdais jie 
bus prieinami Tiekėjui 
bendradarbiaujant su ūkio 

subjektu visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

14. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš 
veiklos, su kuria susijęs atliekamas 
pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais 
metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas 
vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje 
pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su pirkimu 
susijusioje srityje pradžios, yra ne 
mažesnės nei 101 500 eurų. 
Laikoma, kad su atliekamu pirkimu 
susijusi veikla yra rangos darbai. 
 
(Reikalavimas taikomas 5, 10, 15 ir 20 

kategorijoms) 
 

Pateikiama: 
- ūkio subjekto vadovo ir ūkio 
subjekto vyriausiojo buhalterio 
(buhalterio) arba kito asmens, 
galinčio tvarkyti ūkio subjekto 
buhalterinę apskaitą pagal 
teisės aktus, pasirašyta 
deklaracija apie paskutiniais 3 
finansiniais metais, o jeigu ūkio 
subjektas įregistruotas ar veiklą 
atitinkamoje srityje pradėjo 
vėliau, – nuo ūkio subjekto 
įregistravimo ar veiklos su 

pirkimu susijusioje srityje 
pradžios (jeigu ši informacija 
turima), gautas metines 
pajamas iš veiklos, su kuria 
susijęs atliekamas pirkimas. 
Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų 
priežasčių negali pateikti 
pirkimo vykdytojo reikalaujamų 
jo finansinį ir ekonominį 
pajėgumą įrodančių 
dokumentų, jis turi teisę 
pateikti kitus pirkimo vykdytojui 
priimtinus dokumentus. 
(Pateikiami skenuoti 
dokumentai elektroninėje 
formoje). 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė – reikalavimą 
turi atitikti visi ūkio subjektų 
grupės nariai kartu (ūkio 
subjektų grupės narių turima 
patirtis sumuojama). 
Kitų ūkio subjektų 
pajėgumais gali remtis tik tuo 
atveju, jeigu tie subjektai 
patys suteiks paslaugas, 
kurioms reikia jų turimų 
pajėgumų. 
Tiekėjas, kuris remiasi kito 

ūkio subjekto  pajėgumais, 
turi įrodyti, kad pasitelkiamo 
ūkio subjekto  pajėgumai jam 
bus prieinami visą sutarties 
vykdymo laikotarpį.  
Tinkamu įrodymu bus 
laikomas dokumentas (pvz.: 
ketinimų protokolas, 
susitarimas tarp tiekėjo ir 
ūkio subjekto, kuriame bus 
aiškiai įvardinta, kokie 
ištekliai ir kokiais būdais jie 
bus prieinami Tiekėjui 
bendradarbiaujant su ūkio 
subjektu visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

15. Tiekėjas yra įdiegęs 
aplinkos apsaugos 
vadybos sistemą pagal EN 
ISO 14001 arba lygiavertį 
standartą. 
 
Šis reikalavimas keliamas 
ūkio subjektui, kuris 
vykdys šiuos sutarties 
įsipareigojimus 
 

Pateikiamas: 
- nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos 
apsaugos sistemos reikalavimų pagal Europos 
Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą 
(angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) 
arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, 
pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 
dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, 

Tiekėjas arba bent 
vienas tiekėjų grupės 
narys, jeigu 
pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė, arba 
ūkio subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi 
tiekėjas, pagal jų 
prisiimamus 
įsipareigojimus 
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(Reikalavimas taikomas 1 
– 20 kategorijoms) 

panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir 
Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB 
(OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos 
apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais 
Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra 
patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios 
Europos Sąjungos teisės aktus, 
- arba lygiaverčiai sertifikatai, 
- arba kiti tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos 
užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo 
siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo reikalavimus (tiekėjo aplinkos 

apsaugos vadybos sistemų aprašymas arba įrodymas, 
kad tiekėjas sertifikuoja aplinkos apsaugos vadybos 
sistemą ar kiti įrodymai). 
CPO LT pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus 
kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų 
įstaigų. 

pirkimo sutarčiai 
vykdyti. 

 


