Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą
Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
Viešoji įstaiga CPO LT
Šalis:

Lietuva
Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira

Pavadinimas:

SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, RANGOS DARBŲ,

APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS,
TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ
Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (iki 1 MW

galios) (toliau – Saulės elektrinė) projektavimas, įrangos įsigijimas, rangos darbai,
aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
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Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
-

Gatvė ir namo numeris:
-

Pašto kodas:
-

Miestas:
-

Šalis:

Interneto adresas (jei yra):
-

E. paštas:
-

Telefonas:
-

Asmuo ar asmenys ryšiams:
-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:
-

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
❍ Taip
❍ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos

vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),

socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍ Taip
❍ Ne

Kokia yra atitinkama neįgalių ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų procentinė dalis?
-

Jei reikia, nurodykite, kuriai neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų kategorijai ar kategorijoms priskiriami susiję darbuotojai.
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Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi

lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍ Taip
❍ Ne

• Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiamais atvejais
C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju
užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei
taikytina:
-

b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu
būdu, nurodykite:
-

c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas
ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąraše:
-

d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos
kriterijus?
❍ Taip
❍ Ne

• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,

atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti

informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
❍ Taip
❍ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja

kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍ Taip
❍ Ne

• Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.
a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje
(vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):
-

b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu
dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:
-

c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:
-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1
• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti

pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti

ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:
Vardas
-

Pavardė
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-

Gimimo data
-

Gimimo vieta
-

Gatvė ir namo numeris:
-

Pašto kodas:
-

Miestas:
-

Šalis:

E. paštas:
-

Telefonas:
-

Pareigos arba statusas:
-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
❍ Taip
❍ Ne

• Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai

užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal
šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines

įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos
vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo

darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos
ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.
-5-

Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi
ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją
pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
❍ Taip
❍ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:
-

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios

informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai
A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai

nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).
Jūsų atsakymas
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❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,

3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta

korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
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-

Emitentas
-

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai
(VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio

sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
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ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų

finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus

arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip

apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/

EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
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-

Emitentas
-

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,

pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?
Jūsų atsakymas
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❍ Taip
❍ Ne

Susijusi šalis ar valstybė narė
Susijusi suma
-

---

Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne

Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne

Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-

Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-

Aprašykite taikytus būdus
-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
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-

Emitentas
-

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Susijusi šalis ar valstybė narė
Susijusi suma
-

---

Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne

Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne

Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-

Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-

Aprašykite taikytus būdus
-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
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-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas

aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,

atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas

socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,

-13-

atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo

teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2
dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Bankrotas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
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-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
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Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str.
6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje

situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytos procedūros?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
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-

Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
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Kodas
-

Emitentas
-

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais
siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7
p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio
nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą,
kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus

ekonominės veiklos vykdytojui 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?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš

žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek,
kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos,

intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos
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vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė
administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte,

pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės

teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės

veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys,
vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis

(turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu
priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio
asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis

apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio

kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip 3 metai?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2
p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip

nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
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Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo

perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos
(VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji

sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti

su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,

negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra

susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
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a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios

per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios

informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4
d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,

nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1
dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo

administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
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Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-

Kodas
-

Emitentas
-

IV dalis. Atrankos kriterijai
Baigti
IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta

informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet

kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,
kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto
adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),

kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti

(pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar

perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,

kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):
Data
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-

Vieta
-

Parašas
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