
EPC Katalogo aprašo priedas Nr. 2.2 

 

 

TIEKĖJO PARAIŠKA 

[CPO LT kataloge nekvalifikuoto tiekėjo] 
____________ Nr.______ 

(Data) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Kontaktinio asmens dėl paraiškos vardas, pavardė  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

 

Paraiška teikiama pažymėtam moduliui (viename Tiekėjo paraiškos priede gali būti pažymėtas 1 modulis ir 

pateikiami atitinkami dokumentai pagal 2 lentelę nustatyti tame modulyje):  

 Pastatų sandarumo matavimai  

 Saulės elektrinės (projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbų, aptarnavimo ir priežiūros)  

 Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos 

įrenginiai  

 Investicijų planų ir/ar energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos (2022 m.) 

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be/su projektavimo paslaugomis (2022 m.) 

 

Pateikdami šią Tiekėjo paraišką, pareiškiame, kad: 

1) sutinkame su EPC Katalogo aprašo nuostatomis; 

2) atitinkame visus pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, netenkiname pašalinimo 

pagrindų ir mūsų paraiška atitinka kitus pirkimo dokumentų reikalavimus. 

1 lentelė. Šioje Tiekėjo paraiškoje yra pateikta žemiau nurodyta konfidenciali informacija: 

Eil. 

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas 

1.  

...  

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visa paraiška yra konfidenciali.  

2 lentelė. Kartu su Tiekėjo paraiška pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

 

Dokumento puslapių skaičius 

1. Įgaliojimas  

2. Jungtinės veiklos sutartis  

3. EBVPD (teikiama dėl kiekvieno jungtinės veiklos nario 

ir subtiekėjo atskirai) 

 

4. Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos 

reikalavimams patvirtinantys dokumentai (išvardijama) 

 

5. Subtiekimo sutartis (ketinimų protokolas) ar kiti 

dokumentai, kuriuose bus aiškiai įvardinta kokie 

konkretūs ištekliai ir kokiais būdais jie bus prieinami 

tiekėjui bendradarbiaujant su  ūkio subjektu visą Pirkimo 

sutarties vykdymo laikotarpį 

 

6. Kiti dokumentai (išvardijama)  

3 lentelė. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi, kad Tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir kiti subtiekėjai: 

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi 

tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos 

reikalavimus/kito 

subtiekėjo/kvazisubtiekėjo pavadinimas 

Nurodomi įsipareigojimai, 

kuriuos vykdys subtiekėjai  

Nurodoma, kokiam 

kvalifikacijos reikalavimui 

pasitelkiamas ūkio 

subjektas. 

 

1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais pildoma, jei ūkio subjektas  



2 

 

 

remiasi tiekėjas, kad atitiktų 

kvalifikacijos reikalavimus: 

vykdys sutartinius 

įsipareigojimus subtiekimo 

pagrindu  

1.1.  pildoma, jei ūkio subjektas 

vykdys sutartinius 

įsipareigojimus subtiekimo 

pagrindu 

 

    

2. Kvazisubtiekėjai (fiziniai asmenys, 

kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, 

ir kurie bus įdarbinti sutarties 

vykdymui) 

-  

2.1.  -  

    

    

3. Kiti subtiekėjai (nurodomi subtiekėjai, 

kurių pajėgumais nesiremiama 

kvalifikacijai atitikti) 

 - 

3.1.   - 

3.2.   - 

    

Pildyti tuomet, jei Sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų 

kvalifikacijos reikalavimus, kvazisubtiekėjai,kiti subtiekėjai. Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad Sutarties 

vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs 

jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas privalo aiškiai įvardinti kokie ištekliai ir kokiais 

būdais jie bus prieinami Tiekėjui visą sutarties vykdymo laikotarpiu bei pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes 

pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (ištekliais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo 

deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos). 

4 lentelė. Informacija apie tiekėjo siūlomus specialistus, kuriais remiamasi siekiant atitikti minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus (jei taikoma modulio reikalavimuose): 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo 

siūlomo 

specialisto 

vardas, pavardė 

Darbovietės 

pavadinimas, kurioje 

šiuo metu dirba 

siūlomas specialistas 

Kokiu pagrindu specialistas 

pasitelkiamas  

Galiojančio 

kvalifikacijos atestato 

numeris, diplomo 

numeris arba teisės 

pripažinimo dokumento 

duomenys 

Pirkimo kategorijoms / dalims siūlomi specialistai (nurodant šių kategorijų / dalių numerius) 

Projekto vadovas (-ai) 

1.     

...     

Statybos vadovas (-ai) 

1.     

...     

Pastaba. Jei tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, turi būti pateikti įrodymai (ketinimų protokolas ar tiekėjo ir specialisto 

pasirašyta deklaracija ar kitas dokumentas), kad siūlomas specialistas atliks jam priskirtas funkcijas (tiekėjo laimėjimo 

atveju). 

5 lentelė. Informacija apie tiekėjo tinkamai ir laiku įvykdytą sutartį (jei taikoma modulio reikalavimuose): 

Eil. 

Nr. 

Sutarties pavadinimas  ir 

sutarties objektas 

Sutarties vertė, 

Eur be PVM 

Sutarties 

įsigaliojimo ir 

pabaigos datos 

Užsakovo pavadinimas ir 

jo kontaktiniai duomenys 

1.     

...     
 

   

___________________________ ________ _________________ 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

  

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė) 

 

 

 


