Preliminariosios sutarties
dėl rangos darbų be projektavimo
3 priedas
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
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Išrašas iš teismo sprendimo, arba 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
ankščiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki
kvalifikacijos duomenų pateikimui nustatyto
termino.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo (arba
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl
tiekėjo
(juridinio
asmens)
per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą
nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą
tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto
turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą,
dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas
ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio
1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos
teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas
nėra
bankrutavęs, 1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos
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savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba
bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka,
inicijuotos
priverstinio
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros
arba
jam
vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

3.

Tiekėjas,
fizinis
asmuo,
neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo
arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams, intelektinei ar
pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir
verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams,
išskyrus 1 punkte nurodytas veikas.
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Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms
įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo
sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti
šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų.
CPO LT neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina
kvalifikacijos duomenų tikrinimo dieną.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba
juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra
registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
kompetentingos teismo ar viešojo administravimo
institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai
turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt)
dienų iki kvalifikacijos duomenų pateikimui
nustatyto termino.
2) Tiekėjo deklaracija (5 Preliminariosios sutarties
priedas
nuoroda
dokumento
pildymui
https://epc.cpo.lt/apiepirkimus/), patvirtinanti, kad
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio
šalies
institucijos
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje
neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima
visų keliamų klausimų.
Išrašas iš teismo sprendimo arba 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 išduotas dokumentas,
išduotas ne ankščiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų
iki kvalifikacijos duomenų pateikimui nustatyto
termino.
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Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius
su
mokesčių
įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
Tiekėjas
laikomas
įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu,
jeigu
jo
neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50
eurų.

5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio
pažeidimo, kurį perkančioji organizacija
gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis. Šiame punkte vartojama
sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“
suprantama kaip profesinės etikos
pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo
nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieni metai,
arba
kaip
konkurencijos,
darbo,
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už
kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, –
ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos
Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai. Jeigu tiekėjas,
kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas
pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu
pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis
asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis
asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra
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Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,
išduotas ne ankščiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų
iki kvalifikacijos duomenų pateikimui nustatyto
termino. Informacija apie socialinio draudimo įmokų
mokėjimą tikrinami viešai prieinamoje Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje
sistemoje
(http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)
Tiekėjo deklaracija (5 Preliminariosios sutarties
priedas).
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pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto,
kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos
įmonių
bankroto
įstatyme,
toks
pažeidimas pagal šį punktą laikomas
rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo
teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.
Tiekėjas nėra padaręs esminio sutarties
pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3
metus buvo nutraukta pirkimo sutartis
arba per pastaruosius 3 metus buvo
priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas,
kuriuo
tenkinami
perkančiosios
organizacijos reikalavimai pripažinti
pirkimo sutarties neįvykdymą ar
netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti
dėl to patirtus nuostolius.
Tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikoje
atlikti statinio statybos darbus, kai statinio
kategorija – ypatingi statiniai; statinių
grupė – gyvenamieji ir negyvenamieji
pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji
statybos darbai: žemės darbai; stogų
įrengimas; apdailos darbai.
Tiekėjo paskutinių finansinių metų
kritinio
likvidumo
koeficientas
(trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo
santykis
su
trumpalaikiais
įsipareigojimais) yra ne mažesnis kaip
0,5. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai
lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai atitinka
nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.
Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos
darbų apimtis per paskutinius 5 metus
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė
kaip 144 810 Eur be PVM.

Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad
tiekėjas nėra padaręs esminio sutarties pažeidimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka išduotas (-i) galiojantis (-ys) kvalifikacijos
atestatas (-ai) arba teisės pripažinimo pažyma.

Paskutinių finansinių metų balansas su Registrų
centro žyma arba šalies, kurioje yra registruotas
tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija.

Pastarųjų 5 metų arba per laikotarpį nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo
trumpiau nei 5 metus) atliktų statybos darbų sąrašas,
kuriame pateikiamas įvykdytų sutarčių aprašymas,
nurodant sutarčių kainas, sutarčių įsigaliojimo ir
pabaigos datas, statybos darbų pavadinimą,
užsakovą, jo kontaktus bei įrodymą apie tinkamą
sutarties įvykdymą: užsakovo pažymą, o jos nesant –
tiekėjo deklaraciją.
Pastaba. Statybos darbų apimtis skaičiuojama tik
pagal užbaigtų ir tinkamai įvykdytų statybos darbų
sutarčių duomenis per nurodytą laikotarpį, t. y. per
pastaruosius 5 metus nuo kvalifikacijos duomenų
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Tiekėjo per paskutinius 5 metus arba per
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5
metus) tinkamai ir laiku įvykdytų ne
daugiau kaip dviejų pastatų statybos ir/ar
modernizavimo sutarčių bendra kaina turi
būti ne mažesnė kaip 86 900 Eur be PVM.
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pateikimo dienos (pvz., jei kvalifikacijos duomenų
pateikimo diena būtų 2018-04-01, tai statybos darbų
apimtis būtų skaičiuojama nuo 2013-04-01).
1) Ne daugiau kaip dviejų įvykdytų sutarčių
aprašymai, nurodant sutarčių vertes, sutarčių
įsigaliojimo ir pabaigos datas, statybos darbų
pavadinimą, užsakovą bei jo kontaktus;
2) Statybos užbaigimo aktai arba atitinkamų užsienio
šalyse išduodamų dokumentų kopijos; 3) Įrodymui
apie sutarties įvykdymą laiku ir tinkamai tiekėjas
pateikia užsakovo pažymą, o jos nesant – tiekėjo
deklaraciją.
Pastaba. Skaičiuojamos tik užbaigtų ir tinkamai
įvykdytų pastatų statybos ir/ar rekonstrukcijos
statybos
ir/ar
rekonstrukcijos
(atnaujinimo,
modernizavimo) sutarčių kainos per nurodytą
laikotarpį t. y. per pastaruosius 5 metus nuo
kvalifikacijos duomenų pateikimo dienos (pvz., jei
kvalifikacijos duomenų pateikimo diena būtų 201804-01, tai tokios sutarties kaina būtų skaičiuojama
nuo 2013-04-01).

1. Jei kvalifikacijos duomenis pateikia ūkio subjektų grupė, šių kvalifikacijos duomenų 1-6 ir 8
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
ūkio subjektų grupės narys atskirai, 9-10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent
vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, o 7 punkte nustatytus
reikalavimus turi atitikti tie ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms vykdyti reikia turėti
atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga Rangos sutarčiai įvykdyti.
2. Tiekėjas gali remtis tik tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti Rangos
sutarties vykdymo metu. Disponavimu Rangos sutarties vykdymo metu CPO LT pripažins tik atvejus,
sietinus su galimybe faktiškai perimti, paskolinti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines
vertybes ir jomis naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais
ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai
perduoti kitiems asmenims naudoti (pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Tiekėjai, pateikdami
kvalifikacijos duomenimis, privalo įrodyti Užsakovui, kad vykdant Rangos sutartį tie ištekliai jiems bus
prieinami naudojimui visu Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu. Įrodymui gali būti pateikti pirkimo
sutarčių ar kitų dokumentų nuorašai, kurie patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus
prieinami ir naudojami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
___________________
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