
 
TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams 

įrodantys dokumentai 

Bendrieji reikalavimai 
3.1.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio 

asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys 

(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) 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. 

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 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. CVP IS priemonėms pateikiamos 

skaitmeninės dokumentų kopijos. 

 

3.1.2 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba 

teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 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 šių 

konkurso sąlygų 3.1.1 punkte išvardytas veikas. 

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 

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas 

ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėms 

pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.3 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas 

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas 

ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 



toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS priemonėms 

pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

3.1.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

socialinio draudimo įmokų mokėjimu 

**Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas 

dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija), išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 

kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas yra priimtinas. CVP IS 

priemonėms pateikiamos skaitmeninės dokumentų 

kopijos. 

3.1.5 Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla (autobusų 

gamybos ir/arba pardavimo), kuri reikalinga 

pirkimo sutarčiai vykdyti ir Tiekėjas turi teisę 

parduoti siūlomas Prekes jeigu nėra siūlomų prekių 

gamintojas. 

Tiekėjo registravimo pažymėjimo, įstatų (nuostatų) 

dalies ar kito dokumento (pvz. profesinių ar veiklos 

registrų tvarkytojų, kt. valstybės įgaliotų institucijų 

pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje 

tiekėjas registruotas, ar tiekėjo deklaracija), Autobusų 

gamintojo arba jo įgalioto atstovo išduoto dokumento 

kopija įrodanti, kad tiekėjas turi teisę parduoti 

siūlomus autobusus. CVP IS priemonėms 

pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 

 


