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Toliau pasirašęs asmuo [įrašyti šią formą pasirašančio asmens vardą ir pavardę]: 

(tik fiziniams asmenims) savo vardu (tik juridiniams asmenims) atstovaujantis šiam juridiniam asmeniui:  

 

Asmens tapatybės kortelės arba 
paso numeris:  

 

(toliau – asmuo) 

Tikslus oficialus pavadinimas: 

Oficiali teisinė forma:  

Oficialus registravimo numeris:  

Tikslus oficialus adresas:  

PVM mokėtojo kodas:  

 

(toliau – asmuo) 

 

 

I DALIS. ĮSIPAREIGOJIMAS 

Aš, ............................................................................................................................................, 

.................................................................................................. teisinis atstovas, 

pareiškiu, kad: 

 susipažinau su konkurso dokumentais, t. y.: 

o Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje publikuojamu skelbimu apie konkursą, 

o konkurso taisyklėmis; 

 sutinku su pirmiau minėtuose dokumentuose numatytomis sąlygomis; 

 teikiu paraišką dalyvauti konkurse: 

o atskiras konkurso dalyvis (1) 

o kaip vienas iš grupės ........................................ solidariai atsakingų narių (2) 

 

II DALIS. GARBĖS PAREIŠKIMAS 

1. SITUACIJA, KAI ASMENIUI DRAUDŽIAMA DALYVAUTI PROCEDŪROJE 

pareiškiu, kad minėtas asmuo yra patekęs į vieną iš šių situacijų: TAIP NE 

a) yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą 
administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, 
kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje situacijoje, 
susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose 
nustatytos procedūros; 

  

b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba perkančiosios institucijos šalies, 
arba sutarties vykdymo šalies teisę; 

  

c) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus 
įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra tas asmuo, etikos 

 

                                                
1 Kas nereikalinga, išbraukti. 
2 Kas nereikalinga, išbraukti. 
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standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį 
jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį 
aplaidumą, įskaitant visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų: 

i) sukčiavimą arba aplaidumą pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama 
siekiant patikrinti, ar nesama draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų, arba 
atitiktį atrankos kriterijams, arba kurios reikia vykdant sutartį; 

  

ii) susitarimo su kitais asmenimis sudarymą siekiant iškreipti konkurenciją;   

iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;   

iv) bandymą daryti įtaką perkančiosios institucijos sprendimų priėmimo procesui 
vykstant sutarties skyrimo procedūrai; 

  

v) bandymą gauti konfidencialios informacijos, kuri skyrimo procedūros metu jam 
suteiktų nepagrįstą pranašumą;  

  

d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad asmuo yra kaltas dėl šių veikų:  

i) sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 

  

ii) korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos 
Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES 
valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 
2003/568/TVR 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta 
perkančiosios institucijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs asmuo, arba sutarties 
vykdymo šalies teisės aktuose; 

  

iii) dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje; 

  

iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje; 

  

v) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip 
apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1 ir 3 
straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos ar 
bendrininkavimo ją įvykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to 
sprendimo 4 straipsnyje; 

  

vi) vaikų darbo ar kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje; 

  

e) asmuo, vykdydamas pagrindines pareigas vykdant iš Sąjungos biudžeto finansuojamą 
sutartį, tai atliko su dideliais trūkumais ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta anksčiau 
laiko arba buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, ar buvo taikomos kitos sutartyje 
numatytos sankcijos, arba šie trūkumai buvo atskleisti leidimus suteikiančio 
pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;  

  

f) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 
asmuo padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje; 

  

g) sunkaus profesinio nusižengimo, sukčiavimo korupcijos, kitos nusikalstamos veikos, 
didelių trūkumų vykdant sutartį ar pažeidimų atveju asmeniui taikomi: 

i. faktai, nustatyti Audito Rūmų ir OLAF atliktų auditų ar tyrimų arba vidaus audito 
metu, arba ES institucijos, ES organo, ES agentūros arba įstaigos leidimus 
suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar 
kontrolės metu; 
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ii. negalutiniai administraciniai sprendimai, kurie gali apimti drausmines priemones, 
kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros institucija, atsakinga už profesinės etikos 
standartų taikymo tikrinimą; 

iii. ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimai; 

iv. Komisijos sprendimai, susiję su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba 
nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimai, susiję su Sąjungos ar 
nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu, arba 

v. ES institucijos, ES organo, ES agentūros arba įstaigos leidimus suteikiančio 
pareigūno sprendimai dėl draudimo dalyvauti procedūroje.  

 

2. SITUACIJOS, DĖL KURIŲ FIZINIAMS ARBA JURIDINIAMS ASMENIMS, TURINTIEMS ĮGALIOJIMĄ ATSTOVAUTI 
JURIDINIAM ASMENIUI, PRIIMTI SPRENDIMUS JO VARDU ARBA JĮ KONTROLIUOTI, DRAUDŽIAMA DALYVAUTI 
PROCEDŪROJE 

pareiškiu, kad fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra minėto juridinio asmens 
administracijos, valdymo arba priežiūros organo narys, arba kuris turi 
įgaliojimą atstovauti minėtam juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo 
vardu arba jį kontroliuoti (tai taikoma įmonių direktoriams, valdymo ar 
priežiūros organų nariams ir tais atvejais, kai akcijų daugumą turi vienas 
fizinis asmuo), yra patekęs į vieną iš šių situacijų: 

TAIP NE Netaikoma 

c punkte nurodytą situaciją (sunkus profesinis nusižengimas)    

d punkte nurodytą situaciją (sukčiavimas, korupcija arba kita nusikalstama 
veika) 

  
 

e punkte nurodytą situaciją (dideli trūkumai vykdant sutartį)    

f punkte nurodytą situaciją (pažeidimai)    

 

 

 

 

 

3. SITUACIJOS, DĖL KURIŲ FIZINIAMS ARBA JURIDINIAMS ASMENIMS, PRISIIMANTIEMS NERIBOTĄ ATSAKOMYBĘ UŽ 
JURIDINIO ASMENS SKOLAS, DRAUDŽIAMA DALYVAUTI PROCEDŪROJE 

 pareiškiu, kad fizinis arba juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą 
atsakomybę už minėto juridinio asmens skolas, yra patekęs į vieną iš šių 
situacijų:  

TAIP NE Netaikoma 

a punkte nurodytą situaciją (bankrotas)    

b punkte nurodytą situaciją (su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu susiję pažeidimai)  

 
 

 

4.  PAŠALINIMO IŠ ŠIOS PROCEDŪROS PRIEŽASTYS 

 pareiškiu, kad pirmiau minėtas asmuo: TAIP NE 

h) iškraipė konkurenciją, anksčiau dalyvaudamas rengiant šios viešojo pirkimo procedūros 
pirkimo dokumentus.  
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5.  TAISOMOSIOS PRIEMONĖS 

Jeigu pareiškimą teikiantis asmuo, juridinis asmuo, kuriam jis atstovauja, arba vienas iš pirmiau 
pateiktuose pareiškimuose nurodytų asmenų, pareiškia, kad yra patekęs į kurią nors iš pirmiau 
išvardytų situacijų, dėl kurių jam draudžiama dalyvauti procedūroje, jis turi nurodyti priemones, kurių 
ėmėsi tai situacijai ištaisyti, taip įrodydamas savo patikimumą. Tai gali būti, pavyzdžiui, techninės, 
organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią problemų 
pasikartojimui, atlyginti žalą arba sumokėti baudas. Prie šio pareiškimo turi būti pridėti reikiami 
dokumentai, kuriais patvirtinama, kokių taisomųjų priemonių buvo imtasi. Tai netaikoma šio 
pareiškimo 1 dalies d punkte nurodytų situacijų atveju. 

 

Priemonės, kurių imtasi (3): 

 

 

6. PAPRAŠIUS PATEIKIAMI PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI 

Perkančiajai institucijai paprašius asmuo per jos nustatytą terminą privalo pateikti informaciją apie 
asmenis, kurie yra administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai.  

Taip pat privaloma pateikti toliau išvardytus įrodymus dėl to asmens arba fizinių ar juridinių asmenų, 
kurie prisiima neribotą atsakomybę už asmens skolas. 

 Dėl a, c, d arba f punktuose nurodytų situacijų reikalaujama pateikti teistumo (neteistumo) 
pažymą arba, jei tai neįmanoma, naujausią lygiavertį to asmens įsisteigimo šalies teismo 
arba valdymo institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad tie reikalavimai įvykdyti.  

 Dėl a ar b punktuose nurodytos situacijos reikalaujama pateikti atitinkamos valstybės 
kompetentingos institucijos išduotas naujausias pažymas. Šiuose dokumentuose turi būti 
patvirtinta, kad asmuo sumokėjo visus privalomus mokesčius ir socialinio draudimo 
įmokas, įskaitant, pavyzdžiui, PVM, pajamų mokestį (tik fiziniams asmenims), pelno 
mokestį (tik juridiniams asmenims) ir socialinio draudimo įmokas. Jei pirmiau nurodyti 
dokumentai atitinkamoje šalyje nėra išduodami, juos gali pakeisti teismo institucijos arba 
notaro patvirtinta priesaikos deklaracija arba, jei tai neįmanoma, įsisteigimo šalies valdymo 
institucijos arba kompetentingos profesinės organizacijos patvirtintas oficialus 
pareiškimas. 

Nereikalaujama, kad asmuo pateiktų įrodymą, jeigu jis jau buvo pateiktas per kitą pirkimo procedūrą.  

Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki dienos, kai jų pareikalauja 
perkančioji institucija, ir tą dieną turi dar galioti.  

Pasirašantis asmuo pareikš, kad patvirtinamieji dokumentai jau buvo pateikti, nurodys procedūros, 
per kurią dokumentai buvo pateikti, nuorodą ir patvirtins, kad nuo tada, kai patvirtinamieji 
dokumentai buvo pateikti, atitinkamo (-ų) asmens (-ų) padėtis nepasikeitė. 

 

Pirmiau minėtas asmuo gali būti pašalintas iš šios procedūros ir jam gali būti skirtos administracinės 
nuobaudos (draudimas dalyvauti procedūroje arba finansinės nuobaudos), jei bus nustatyta, kad 
deklaruota informacija ar pateikti duomenys, kurie turi būti pateikiami norint dalyvauti šioje 
procedūroje, yra neteisingi. 

 

Vardas ir pavardė  

 

                                                
3 Jei priemonių nebuvo imtasi, reikia įrašyti „netaikoma“. 
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Data  

 

Parašas 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: būtina parafuoti kiekvieną puslapį. 


