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1. ĮŽANGA 

Šios specifikacijos yra neatskiriama minėtojo pirkimo dokumentų dalis. Pirkimo dokumentus 

sudaro šie dokumentai: 

– kvietimas teikti pasiūlymus; 

– pasiūlymų pateikimo sąlygos; 

– specifikacijos ir jų priedai; 

– skelbimas apie pirkimą; 

– sutarties pavyzdys bei jos priedai. 

Šias specifikacijas papildo tokie priedai, kurie yra neatskiriama specifikacijų dalis: 

I.A priedas.  Techninės specifikacijos 

I.B priedas. Kainoraštis 

II priedas.  Europos Parlamento aplinkos apsaugos politika 

III priedas.  Garbės pareiškimas dėl draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų ir atrankos 

kriterijų 

IV priedas.  Tiekėjo finansinių rekvizitų forma 

V priedas.  Duomenų apie ekonominės veiklos vykdytojų grupes forma 

VI priedas.  Pareiškimas dėl subrangovų (subtiekėjų, subteikėjų) 

VII priedas.  Finansinės informacijos forma 

VIII priedas.  Užrašas, klijuojamas ant išorinio ir vidinio vokų siunčiant pasiūlymą 
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I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Vadovaudamasis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 

nuostatomis, Europos Parlamentas nusprendė paskelbti šį konkursą siekdamas sudaryti 

tiesioginę sutartį dėl Europos Parlamento, Europos Centrinio Banko, Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto ir Europos regionų komiteto 2019 m. išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio kompensavimo kreditų pirkimo. 

Šis konkursas skelbiamas 2020 m. gegužės 19 Europos Sąjungos oficialiojo leidinio 2020/S 

097-230769-2020 skelbime apie pirkimą 2020/S 097-230769. 

3. PIRKIMO APRAŠYMAS, TIKSLAS IR NUMATOMA VERTĖ  

Tai tarpinstitucinis konkursas. 

 

Šio pirkimo procedūroje dalyvauja toliau nurodytos Europos Sąjungos institucijos: 

 

 Europos Parlamentas kaip pagrindinė šio konkurso institucija, pasirašanti paslaugų 

sutartį kitų institucijų vardu, 

 Europos Centrinis Bankas, 

 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,  

 Europos Audito Rūmai, 

 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, 

 Europos regionų komitetas. 

 

Tarpinstitucinės procedūros eiga: Parlamentas skelbia konkursą, įvertina pasiūlymus 

bendradarbiaudamas su dalyvaujančiomis institucijomis ir pasirašo paslaugų sutartį pirmiau 

minėtų dalyvaujančių institucijų vardu. 

 

Todėl paslaugų teikėjas teiks paslaugas visoms minėtosioms dalyvaujančioms institucijoms. 

 

Dalyvaujančios institucijos nuolat stengiasi gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą 

vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, kuris iš dalies pakeistas 

Reglamentu (ES) 2017/1505.  

Kadangi dalyvaujančių institucijų aplinkos politika pirmiausia grindžiama teršalų išmetimo 

prevencija ar ribojimu, anglies dioksido kompensavimas yra svarbi jų strategijos sprendžiant 

klimato kaitos problemą dalis. Nors į kompensavimą negalima tiesiogiai atsižvelgti 

skaičiuojant ar galimai mažinant šių institucijų anglies dioksido pėdsaką, jį galima taikyti tais 

atvejais, kai anglies dioksido išmetimo išvengti arba dar labiau sumažinti neįmanoma. 

2015 m. spalio 7 d. Europos Parlamento biuras priėmė šiuos sprendimus, kuriais grindžiama 

sutartis dėl išmestų teršalų kiekio kompensavimo: 

„ 

 susitarė dėl bendros Parlamento išmetamo CO2 kiekio, įskaitant išmetamą dujų kiekį 

EP nariams skrendant iš savo kilmės šalies į Briuselį ir Strasbūrą ir atvirkščiai, 

sumos kompensavimo kasmet [...]; 
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 leido vykdyti projektus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės šalyse 

arba, jei tokių projektų nenumatyta, šalyse, kuriose pagal Europos kaimynystės 

politiką numatyti nacionalinio veiksmų plano projektai, arba šalyse, kurias apima 

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė ir (arba) Viduržemio 

jūros sąjunga, ES šalyse kandidatėse arba ES valstybėse narėse; 

 susitarė, kad besivystančiose šalyse rengiant kompensavimo projektus bus taikomas 

plačiai pripažintas aukso standartas kaip kokybės standartas.“ 

Šios paslaugų sutarties tikslas – kompensuoti bendrą 2019 m. visų dalyvaujančių institucijų 

anglies dioksido pėdsaką laikantis minėtojo sprendimo.  

2019 m. bendras apskaičiuotas neišvengiamų visų dalyvaujančių institucijų išmestų CO2 

išlakų kiekis buvo 188 000 tonos CO2 ekvivalentų – toks yra kompensavimo kreditų kiekis, 

kuris pagal šią sutartį turi būti įsigytas per vieną operaciją. 

Kreditai bus naudojami dalyvaujančių Europos Sąjungos institucijų išmetamam šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekiui kompensuoti šiomis procentinėmis dalimis: 

 

Dalyvaujančios institucijos 

 

Procentinė 

dalis 

 

CO2 tonos 

Maksimali 

viršutinė riba 

(EUR) 

Europos Parlamentas 64,37 % 121 000 242 000 

Europos Centrinis Bankas 8,51 % 16 000  32 000  

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 12,23 % 23 000 46 000 

Europos Audito Rūmai 5,85 % 11 000 22 000 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas ir Regionų komitetas 

9,04 % 17 000 34 000 

IŠ VISO 100 % 188 000 376 000 

 

Su minėtosiomis reikalavimus atitinkančiomis šalimis susiję kreditai turi būti sukaupti 

laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. 

Bendra didžiausia pirkimo vertė – 376 000 EUR. 

Bendra sutarties galiojimo trukmė – 12 mėnesių. Sutartis pradedama vykdyti tik nuo tada, 

kai ji pasirašoma. 

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, darbo kalba vykdant procedūrą ir sutartį bus anglų kalba. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti Finansinio reglamento I priedo 20.6 punktui1.  

4. DALYVAVIMAS KONKURSE 

Dalyvauti šiame konkurse vienodomis sąlygomis gali visi Europos Sąjungos valstybių narių 

fiziniai ir juridiniai asmenys ir viešieji subjektai, taip pat visi trečiųjų šalių, sudariusių su 

                                                 
1 Finansinio reglamento I priedo 20.6 punktas: „Jei perkančioji organizacija nustatė, kad ekonominės veiklos 

vykdytojui kyla interesų konfliktas, kuris gali neigiamai paveikti sutarties vykdymą, ji gali padaryti išvadą, 

kad ekonominės veiklos vykdytojas neturi reikiamo profesinio pajėgumo, kad galėtų įvykdyti sutartį 

laikydamasis atitinkamo kokybės standarto.“ 
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Europos Sąjunga specialiuosius susitarimus dėl viešųjų pirkimų, fiziniai ir juridiniai asmenys 

ir viešieji subjektai minėtuose susitarimuose numatytomis sąlygomis. 

Dalyviai savo pasiūlyme turi nurodyti valstybę, kurioje yra jų buveinė arba gyvenamoji vieta, 

kad būtų galima nustatyti, ar jie turi teisę dalyvauti konkurse. Be to, jie privalo pateikti savo 

šalies teisės aktuose nustatytus įrodymus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kurie leistų 

Europos Parlamentui patikrinti jų kilmę. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl 

išstojimo2, visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai bei 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad 

nuorodos į Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius arba 

juridinius asmenis apima ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius 

arba juridinius asmenis. Todėl Jungtinės Karalystės gyventojai ir subjektai gali dalyvauti 

šiame konkurse. 

 

5. EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ GRUPĖS  

Jei pasiūlymą teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, privaloma užpildyti V priedą ir jį 

pridėti prie pasiūlymo. 

Ekonominės veiklos vykdytojų grupėms leidžiama teikti pasiūlymus. Europos Parlamentas 

pasilieka teisę reikalauti, kad atrinkta ekonominės veiklos vykdytojų grupė būtų atitinkamos 

teisinės formos, jei jos reikia sutarčiai tinkamai įvykdyti. Europos Parlamentas gali to 

pareikalauti bet kuriuo viešojo pirkimo procedūros metu, tačiau visada iki sutarties 

pasirašymo. 

Ekonominės veiklos vykdytojų grupė turi pagrįsti savo teisinę formą ne vėliau kaip prieš 

pasirašant sutartį, jei ji laimi konkursą. Jos teisinė forma gali būti viena iš šių: 

- subjektas, kurio teisinis subjektiškumas pripažįstamas valstybėje narėje; 

- subjektas, neturintis teisinio subjektiškumo, tačiau siūlantis Europos Parlamentui 

pakankamai saugius sutartinius santykius (tai priklauso nuo atitinkamos valstybės narės, 

pvz., tai galėtų būti konsorciumas arba laikina asociacija); 

- visų partnerių pasirašytas atitinkamas įgaliojimas ar lygiavertis dokumentas, kuris 

suteikia pagrindą bendradarbiauti. 

Faktinis grupės statusas įrodomas bet kokiu dokumentu ar sutartimi, kurią pasirašė grupės 

nariai; toks dokumentas turi būti pateikiamas kartu su pasiūlymu. 

Išimties tvarka šie dokumentai ar sutartys gali būti iš dalies keičiami ir (arba) atsiunčiami 

praėjus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui, tačiau jokiais būdais ne po to, kai 

atitinkamiems dalyviams pranešami konkurso rezultatai. Europos Parlamentas pasilieka teisę 

atmesti pasiūlymą, jeigu grupės narių pasirašytos sutarties sąlygos iš dalies keičiamos viešojo 

pirkimo procedūros metu, jeigu jose nenumatyta grupės narių solidarioji atsakomybė arba 

jeigu kartu su pasiūlymu nebuvo pateikta jokia juridinę reikšmę turinti sutartis. 

Europos Parlamentas gali leisti dalyvauti kitokios teisinės formos grupėms, nei numatyta 

pirmiau, jei tokios teisinės formos užtikrina solidariąją šalių atsakomybę ir tai suderinama su 

                                                 
2 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir 

Europos atominės energijos bendrijos 
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sutarties vykdymu. Bet kokiu atveju reikėtų priminti, kad Europos Parlamentas įtrauks į 

sutartį, kuri bus pasirašyta su ekonominės veiklos vykdytojų grupe, aiškią nuostatą dėl grupės 

narių solidariosios atsakomybės. Be to, jis pasilieka teisę reikalauti, kad sutarties pagrindu 

būtų paskirtas bendras įgaliotinis, kuris atstovautų nariams ir, be kita ko, kitų narių vardu 

galėtų rengti sąskaitas faktūras. 

Ekonominės veiklos vykdytojų grupių teikiamuose pasiūlymuose būtina nurodyti kiekvieno 

grupės nario vaidmenį, kvalifikaciją ir patirtį. Pasiūlymą turi pateikti susijungę ekonominės 

veiklos vykdytojai, kurie taip pat atsako solidariai teikdami pasiūlymą. 

Kai pasiūlymą teikia ekonominės veiklos vykdytojų grupė, kiekvienas grupės narys privalo 

pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis turi teisę dalyvauti konkurse, neatitinka draudimo 

dalyvauti procedūroje kriterijų ir atitinka atrankos kriterijus. Taikydamas atrankos kriterijus 

ir siekdamas nustatyti, ar dalyvis turės būtinų priemonių sutarčiai įvykdyti, Europos 

Parlamentas gali paprašyti kitų grupės narių pagrįsti savo pajėgumus. Tokiu atveju 

reikalaujama, kad šie nariai įsipareigotų, jog jie suteiks kitiems nariams sutarčiai įvykdyti 

būtinų priemonių. 

6. DALYVIO VALSTYBĖ 

Dalyviai turi nurodyti, kurioje valstybėje jie yra įsisteigę, ir pateikti patvirtinamuosius 

dokumentus, paprastai laikomus priimtinais pagal tos valstybės teisę. 

7. SUBRANGA (SUBTIEKIMAS, SUBTEIKIMAS) 

Subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus) samdyti leidžiama. 

Jei dalyvis ketina samdyti subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus), privaloma užpildyti 

VI priedą ir jį pridėti prie pasiūlymo. 

Pasiūlyme turi būti kuo išsamiau nurodyta, kokią sutarties dalį dalyvis ketina perleisti 

subrangovams (subtiekėjams, subteikėjams), ir subrangovų (subtiekėjų, subteikėjų) tapatybė. 

Viešojo pirkimo procedūros arba sutarties vykdymo metu Europos Parlamentas pasilieka 

teisę reikalauti, kad dalyviai pateiktų informaciją apie pasiūlyto (-ų) subteikėjo (-ų) 

finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius pajėgumus. Be to, Europos Parlamentas 

gali pareikalauti pateikti reikiamus įrodymus, kad būtų nustatyta, ar subrangovai (subtiekėjai, 

subteikėjai) atitinka numatytus draudimo dalyvauti procedūroje kriterijus. Dalyviams 

pranešama, kad siūlomi subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai) negali būti patekę į Finansinio 

reglamento 136–141 straipsniuose numatytą padėtį, kuri yra pagrindas neleisti dalyvauti 

Europos Sąjungos viešojo pirkimo procedūroje. 

Europos Parlamentas turi patikrinti, ar subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai) atitinka 

reikiamus atrankos kriterijus, kai subrangovams (subtiekėjams, subteikėjams) perleidžiama 

didelė dalis sutarties. 

Europos Parlamentas turi teisę atmesti subrangovų (subtiekėjų, subteikėjų), atitinkančių 

draudimo dalyvauti procedūroje kriterijus (žr. 14 punktą) ir (arba) neatitinkančių atrankos 

kriterijų (žr. 15 punktą), kandidatūras. 

Be to, rangovas (tiekėjas, paslaugų teikėjas) privalo pranešti Europos Parlamentui, kai jis 

vėliau ketins perleisti sutartį ar jos dalį, jei tai nebuvo numatyta pasiūlyme. Atsakingas 

leidimus suteikiantis pareigūnas turi teisę pritarti arba nepritarti siūlomo subrangovo 

(subtiekėjo, subteikėjo) kandidatūrai. Todėl jis galės pareikalauti dokumentų, reikalingų 
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nustatyti, ar subrangovas (-ai) (subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)) atitinka reikiamus 

kriterijus. Europos Parlamentas leidimą visada suteikia raštu.  

Sutarties su dalyviu, kuris siūlo subrangovą (subtiekėją, suteikėją), sudarymas reiškia, kad 

duodamas leidimas sudaryti subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutartį. 

8. ALTERNATYVŪS PASIŪLYMAI 

Alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama.  

9. KAINA  

Kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama.  

Pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 3 straipsnį siūloma kaina turi 

būti nurodyta be PVM ir kitų lygiaverčių mokesčių.  

Turi būti siūloma fiksuoto dydžio kaina su visais mokesčiais, išreikšta eurais, įskaitant ne 

euro zonos šalis. Pastarųjų šalių dalyvių pasiūlytos kainos negalima keisti dėl valiutos 

keitimo kurso pokyčių. Valiutos keitimo kursą turi pasirinkti dalyvis, kuriam tenka šio 

valiutos kurso kaitos rizika ar nauda. 

Pateikdami kainas dalyviai turi naudoti I.B priede pateikiamą kainoraštį – jį tinkamai 

užpildyti ir pasirašyti, nieko nepridėti ir nekeisti. 

10. FINANSINĖS GARANTIJOS 

Netaikoma. 

11. APLINKOS APSAUGOS ASPEKTAI 

Europos Parlamento aplinkos apsaugos politika 

Jei su dalyviu sudaroma sutartis, jis įsipareigoja griežtai laikytis teisės aktų, 

reglamentuojančių aplinkos apsaugą pirkimo srityje. Todėl būtina pažymėti, kad Europos 

Parlamentas taiko Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) pagal 2009 m. lapkričio 

25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009. Leidimus suteikiančios 

tarnybos pateiktą informaciją minėtuoju klausimu galima rasti šių specifikacijų II priede. 

Konkurso laimėtojas turi užtikrinti, kad su Europos Parlamento pateikta informacija apie 

EMAS programą ir apie konkretų aplinkos priemonių įgyvendinimą bus supažindinti visi 

konkurso laimėtojo darbuotojai, dirbantys su Europos Parlamentu. Europos Parlamento 

prašymu, laimėtojas gali privalėti patvirtinti, kad visi asmenys, kuriems pavesta atlikti 

sutartyje numatytą darbą, dalyvavo atitinkamuose būtinuose (techniniuose, saugos ir aplinkos 

apsaugos) mokymuose, susijusiuose su saugos taisyklių laikymusi, teisingu įrangos ir 

priemonių naudojimu, įskaitant veiksmus, kurių reikia imtis netinkamo naudojimo arba kitų 

galimų įvykių atvejais. 

12. LYGIŲ GALIMYBIŲ SKATINIMO POLITIKA 

Jei dalyviui skiriama sutartis, jis įsipareigoja vykdydamas sutartį laikytis lygių galimybių ir 

įvairovės skatinimo politikos ir visiškai taikyti Europos Sąjungos sutartyse įtvirtintus 
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nediskriminavimo ir lygybės principus. Tiksliau, laimėtojas įsipareigoja sukurti, palaikyti ir 

skatinti atvirą ir tolerantišką darbo aplinką, kurioje gerbiamas žmogaus orumas ir laikomasi 

lygių galimybių principų ir kuri grindžiama trimis prioritetais: 

- lyčių lygybe;  

- užimtumu ir neįgaliųjų integravimu;  

- bet kokių įdarbinimo kliūčių pašalinimu ir diskriminacijos dėl lyties, rasės arba etninės 

kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos 

panaikinimu.  

13. BENDRŲJŲ SUTARČIŲ VYKDYMO TVARKA 

Netaikoma.  
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II DALIS. DRAUDIMO DALYVAUTI PROCEDŪROJE, ATRANKOS IR 

SUTARČIŲ SKYRIMO KRITERIJAI 

14. DRAUDIMO DALYVAUTI PROCEDŪROJE KRITERIJAI 

Išsamius Finansinio reglamento 136–141 straipsnius dėl draudimo dalyvauti procedūroje 

kriterijų ir jų taikymo galima rasti 2018 m. liepos 30 d. paskelbtame Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje Nr. L-193, p. 1-222. Dalyviai privalo pareikšti, kad jie nėra patekę nė 

į vieną iš tuose straipsniuose nurodytų situacijų, kai draudžiama dalyvauti procedūroje. 

Finansinio reglamento 136 straipsnis (ištraukos): čia pateikiamos tik 1, 4, 6 ir 7 dalys. 

1. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas uždraudžia 135 straipsnio 2 dalyje nurodytam 

asmeniui arba subjektui dalyvauti šiuo reglamentu reglamentuojamose skyrimo procedūrose 

arba jį atrinkti Sąjungos lėšoms vykdyti, jei tas asmuo ar subjektas yra vienoje ar daugiau iš 

toliau nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje: 

a) asmuo arba subjektas yra bankrutavęs, jam taikoma nemokumo arba likvidavimo 

procedūra, jei jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, jei jis yra sudaręs susitarimą 

su kreditoriais, jei jo verslo veikla yra sustabdyta arba jei jis yra analogiškoje situacijoje, 

susidariusioje dėl panašios Sąjungos ar nacionalinėje teisėje numatytos procedūros; 

b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 

asmuo arba subjektas nevykdo pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu pagal taikytiną teisę; 

c) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, 

kad asmuo arba subjektas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto 

pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kuriai asmuo arba 

subjektas atstovauja, etikos standartus, arba padaryto bet kokiais neteisėtais veiksmais, kurie 

daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį 

aplaidumą, įskaitant visų pirma bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų: 

i) sukčiavimas arba aplaidumas pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama 

siekiant patikrinti, ar yra priežasčių uždrausti dalyvauti procedūroje, arba ar laikomasi 

tinkamumo ar atrankos kriterijų, arba kai jos reikalaujama vykdant teisinį įsipareigojimą; 

ii) susitarimo su kitais asmenimis arba subjektais sudarymą siekiant iškraipyti 

konkurenciją; 

iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą; 

iv) bandymą daryti įtaką atsakingo leidimus suteikiančio pareigūno sprendimų 

priėmimui vykstant skyrimo procedūrai; 

v) bandymą gauti konfidencialios informacijos, kuri skyrimo procedūros metu jam 

suteiktų nepagrįstą pranašumą; 

d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad asmuo arba subjektas yra kaltas dėl bet 

kurios iš šių veikų:  

i) sukčiavimo, Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 3 straipsnio 

ir 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių 

interesų apsaugos 1 straipsnio prasme;  
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ii) korupcijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1371 4 straipsnio 2 dalyje ar 

aktyvios korupcijos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su 

korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių 

pareigūnais 3 straipsnio prasme, arba veiklos, nurodytos Tarybos pamatinio sprendimo 

2003/568/TVR 2 straipsnio 1 dalyje, ar korupcijos, kaip apibrėžta kituose taikytinuose teisės 

aktuose;  

iii) veiklos, susijusios su nusikalstama organizacija, kaip nurodyta Tarybos pamatinio 

sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje;  

iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

(ES) 2015/849 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių prasme;  

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 tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba 

kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;  

vi) vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kaip nurodyta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje;  

e) asmuo arba subjektas, vykdydamas iš biudžeto finansuojamą teisinį įsipareigojimą, 

savo pagrindines pareigas atliko su reikšmingais trūkumais, dėl kurių:  

i) teisinis įsipareigojimas buvo nutrauktas anksčiau laiko; 

ii) buvo pareikalauta atlyginti nuostolius arba taikytos kitos sutartyje numatytos sankcijos; ar 

iii) jie buvo nustatyti leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF arba Audito Rūmams atlikus 

patikrinimus ir auditą arba tyrimus;  

f) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, 

kad asmuo arba subjektas padarė pažeidimą Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalies prasme; 

g) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, 

kad asmuo arba subjektas įsteigė kitai jurisdikcijai priklausantį subjektą, ketindamas išvengti 

mokestinių, socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų pagal jo registruotos buveinės, 

centrinės administracijos ar pagrindinės verslo vietos jurisdikciją; 

h) galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, 

kad subjektas buvo įsteigtas turint g punkte nurodytą ketinimą. 

(.....)  

4. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas uždraudžia 135 straipsnio 2 dalyje 

nurodytiems asmenims arba subjektams dalyvauti procedūroje, jeigu: 

a)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra 135 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens arba 

subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros įstaigos darbuotojas arba kuris turi 

atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to asmens arba subjekto atžvilgiu, yra 

patekęs į vieną ar daugiau iš šio straipsnio 1 dalies c–h punktuose nurodytų situacijų;  

b)  fizinis arba juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą atsakomybę už 135 straipsnio 

2 dalyje nurodyto asmens arba subjekto skolas, yra patekęs į vieną ar daugiau iš šio straipsnio 

1 dalies a arba b punktuose nurodytų situacijų.  

(.....)  
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6. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, atsižvelgdamas, kai taikytina, į 

143 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, neuždraudžia 135 straipsnio 2 dalyje 

nurodytam asmeniui arba subjektui dalyvauti skyrimo procedūroje arba būti atrinktam 

Sąjungos lėšoms vykdyti, jeigu:  

a) asmuo arba subjektas ėmėsi šio straipsnio 7 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių 

tokiu mastu, kokio pakanka jo patikimumui įrodyti. Šis punktas netaikomas šio straipsnio 1 

dalies d punkte nurodytu atveju;  

b) tai reikalinga siekiant užtikrinti paslaugos tęstinumą ribotos trukmės laikotarpį, kol 

bus patvirtintos šio straipsnio 7 dalyje nurodytos taisomosios priemonės;  

c) toks draudimas būtų neproporcingas, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais 

kriterijais. 

Be to, šio straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas prekių pirkimui ypač palankiomis 

sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai nutraukia savo verslo veiklą, arba iš likvidatorių, jei 

vykdoma nemokumo procedūra, jei susitarta su kreditoriais arba jei pagal Sąjungos ar 

nacionalinę teisę vykdoma panaši procedūra. 

 Draudimo dalyvauti procedūroje netaikymo situacijomis, nurodytomis šios dalies pirmoje ir 

antroje pastraipose, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas nurodo priežastis, dėl kurių 

135 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui arba subjektui nedraudžiama dalyvauti 

procedūroje, ir apie tas priežastis informuoja 143 straipsnyje nurodytą komisiją. 

7. 6 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos taisomosios priemonės visų pirma gali būti: 

a) priemonės, skirtos nustatyti, kodėl susidaro situacijos, dėl kurių draudžiama dalyvauti 

procedūroje, ir konkrečios techninės, organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės 

atitinkamoje 135 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens arba subjekto verslo ar veiklos srityje, 

tinkamos veiksmams ištaisyti ir užkirsti kelią vėlesniam jų pasikartojimui;  

b) įrodymas, kad 135 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas ėmėsi 

priemonių, kad kompensuotų ar atlygintų žalą ar nuostolius, kurie buvo padaryti Sąjungos 

finansiniams interesams dėl faktinių aplinkybių, lėmusių situaciją, dėl kurios draudžiama 

dalyvauti procedūroje;  

c) įrodymas, kad 135 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas sumokėjo 

kompetentingos institucijos skirtą baudą arba šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus 

mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba užtikrino jų mokėjimą.  

 

Kandidatas (dalyvis) turi užpildyti III priedą, kuriame nurodyti draudimo dalyvauti 

procedūroje kriterijai.  

Finansinio reglamento 141 straipsnis (ištraukos): čia pateikiama tik 141 straipsnio 1 dalis. 

Pašalinimas iš skyrimo procedūros 

Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas iš konkrečios skyrimo procedūros pašalina 

dalyvį, kuris: 

a) yra patekęs į vieną iš remiantis 136 straipsniu nustatytų situacijų, dėl kurių draudžiama 

dalyvauti procedūroje; 

b)  klaidingai pateikė informaciją, kuri reikalinga kaip viena iš dalyvavimo procedūroje 

sąlygų, arba tos informacijos nepateikė; 
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c)  yra anksčiau dalyvavęs rengiant dokumentus, naudojamus vykdant skyrimo procedūrą, 

jeigu taip pažeidžiamas vienodo požiūrio taikymo principas, įskaitant konkurencijos 

iškraipymą, kurio neįmanoma ištaisyti kitomis priemonėmis. 

Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas pateikia kitiems skyrimo procedūros dalyviams 

atitinkamą informaciją, kuria buvo pasikeista tam dalyviui dalyvaujant pasirengime skyrimo 

procedūrai, kaip nurodyta pirmos pastraipos c punkte, arba kuri buvo gauta dėl tokio jo 

dalyvavimo. Prieš tokį pašalinimą dalyviui suteikiama galimybė įrodyti, kad jo dalyvavimu 

rengiant skyrimo procedūrą nepažeidžiamas vienodo požiūrio taikymo principas. 

 

Draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų vertinimas 

1. Visi dalyviai pateikia pasirašytą ir datuotą III priede esamą garbės pareiškimą.  

2. Ekonominės veiklos vykdytojų grupės atveju garbės pareiškimą turi tinkamai pasirašyti 

visi grupės nariai. 

3. Dalyvis, kuriam skiriama sutartis, privalo per 6 kalendorines dienas nuo laikino 

pranešimo apie sutarties skyrimą pateikimo dienos, bet iki sutarties pasirašymo dienos 

pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus: 

a) tinkamus įrodymus, kad jis nėra patekęs į vieną iš 136 straipsnio 1 dalyje nurodytų 

situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje; 

b) informacijos apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie yra dalyvio administracijos, 

valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar 

kontrolės įgaliojimus to dalyvio atžvilgiu, įskaitant asmenis ir subjektus, 

priklausančius nuosavybės ir kontrolės struktūrai ir tikriesiems savininkams, ir 

tinkamų įrodymų, kad nė vienas iš tų asmenų nėra patekęs į vieną iš 136 straipsnio 

1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti 

procedūroje; 

c) tinkamus įrodymus, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prisiima neribotą 

atsakomybę už to dalyvio skolas, nėra patekę į 136 straipsnio 1 dalies a ar b punkte 

nurodytą situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.  

4. Dalyvis, kuriam bus skiriama sutartis, atleidžiamas nuo pareigos pateikti 2 dalyje 

nurodytus patvirtinamuosius dokumentus, jei jis yra tarptautinė organizacija ir jei 

perkančioji organizacija gali nemokamai susipažinti su šiais dokumentais nacionalinėje 

duomenų bazėje arba jei tokie dokumentai jau buvo jai pateikti per kitą viešojo pirkimo 

procedūrą, su sąlyga, kad dokumentai išduoti ne anksčiau kaip prieš vienus metus ir dar 

galioja. Tokiu atveju dalyviai pasirašo garbės pareiškimą, kad patvirtinamieji dokumentai 

jau buvo pateikti pagal ankstesnę viešojo pirkimo procedūrą, ir patvirtina, kad neįvyko 

jokių jų padėties pokyčių.  

15. ATRANKOS KRITERIJAI 

15.1. Teisinis veiksnumas ir reguliavimo pajėgumai 

Dalyvis turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 

a) turi būti įregistruotas atitinkamame profesinės arba komercinės veiklos vykdytojų 

registre, išskyrus tarptautines organizacijas; 
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b) paslaugų sutarčių atveju privalo turėti konkretų leidimą, įrodantį, kad jam leidžiama 

vykdyti sutartį savo įsisteigimo šalyje, arba būti konkrečios profesinės organizacijos 

narys. 

15.2. Finansiniai ir ekonominiai pajėgumai 

Dalyvis privalo turėti pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų, kad galėtų vykdyti 

sutartį laikydamasis sutarties nuostatų ir atsižvelgdamas į pirkimo vertę ir apimtį. Jei pagal 

dalyvio pateiktą informaciją Europos Parlamentui kyla abejonių dėl dalyvio finansinių 

pajėgumų arba jei paaiškėja, kad jų nepakanka sutarčiai įvykdyti, pasiūlymas gali būti 

atmestas, ir dalyvis neturi teisės gauti kompensacijos. 

Be to, pagal šį konkursą sudaromai sutarčiai vykdyti Europos Parlamentas reikalauja, kad 

dalyviai turėtų minimalių finansinių ir ekonominių pajėgumų, kurie vertinami pagal šiuos 

kriterijus: 

- ne mažesnė kaip 750 000 EUR metinė apyvarta per pastaruosius trejus finansinius metus 

veiklos srityje, kuriai taikoma sutartis; 

- tinkamo lygio profesinės atsakomybės draudimas. 

Finansiniai ir ekonominiai pajėgumai vertinami pagal informaciją, nurodytą šiuose 

dokumentuose, kuriuos privalo pateikti dalyviai: 

- profesinės atsakomybės draudimą patvirtinančiame dokumente; 

- daugiausiai trejų paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos jau uždarytos, įmonės 

finansinėse ataskaitose (balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje ir bet kokiuose kituose 

papildomuose finansiniuose dokumentuose) arba jų išrašuose;  

- pažymoje apie laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis kaip treji paskutiniai finansiniai 

metai, bendrą apyvartą ir apyvartą srityje, susijusioje su šiuo pirkimu. 

 

Jei dalyvis negali pateikti prašomų dokumentų, jam leidžiama įrodyti savo ekonominius ir 

finansinius pajėgumus kitais Europos Parlamentui priimtinais dokumentais.  

Be to, dalyvis gali taip pat remtis kitų ekonominės veiklos vykdytojų pajėgumais, nesvarbu, 

kokie teisiniai santykiai juos sieja. Tokiu atveju jis privalo įrodyti Europos Parlamentui, kad 

turės sutarčiai įvykdyti reikiamų priemonių, pvz., pateikdamas minėtųjų ekonominės veiklos 

vykdytojų įsipareigojimą suteikti ekonominės veiklos vykdytojui reikiamus išteklius. 

Europos Parlamentas turi teisę atmesti dalyvio kandidatūrą arba pateiktą pasiūlymą, jei jam 

kyla abejonių dėl trečiojo asmens įsipareigojimų arba dėl jo finansinių pajėgumų. Prireikus 

Parlamentas gali reikalauti, kad dalyvis ir šie kiti ekonominės veiklos vykdytojai būtų 

solidariai atsakingi už sutarties vykdymą. 

Tomis pačiomis sąlygomis ekonominės veiklos vykdytojų grupė gali remtis grupės dalyvių 

arba kitų subjektų pajėgumais. 

Be to, dalyvis gali visada remtis vieno ar kelių subrangovų (subtiekėjų, subteikėjų) 

ekonominiais pajėgumais, jeigu jie įsipareigoja dalyvauti vykdant sutartį. Tokiu atveju 

Europos Parlamentas įvertins subrangovo (-ų) (subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų)) pajėgumus 

atsižvelgdamas jo (jų) dalyvavimo apimtį vykdant sutartį. 

15.3. Techniniai ir profesiniai pajėgumai 

Dalyvis privalo turėti pakankamai techninių ir profesinių pajėgumų, kad galėtų vykdyti 

sutartį laikydamasis sutarties nuostatų ir atsižvelgdamas į pirkimo vertę ir apimtį. Jei pagal 



 

14 / 17 
 

dalyvio pateiktą informaciją Europos Parlamentui kyla abejonių dėl dalyvio techninių ir 

profesinių pajėgumų arba jei paaiškėja, kad jų nepakanka sutarčiai įvykdyti, pasiūlymas gali 

būti atmestas, ir dalyvis neturi teisės gauti kompensacijos. 

Pagal šį pirkimą sudaromai sutarčiai vykdyti Europos Parlamentas reikalauja, kad dalyviai 

turėtų tokius techninius ir profesinius pajėgumus: 

- ne mažesnę kaip trejų metų patirtį teikiant paslaugas, panašias į tas, dėl kurių numatoma 

sudaryti sutartį. 

Techniniai ir profesiniai ekonominės veiklos vykdytojų pajėgumai turės būti patvirtinti šiais 

dokumentais: 

– sąrašu, kuriame nurodomos per pastaruosius trejus metus suteiktos pagrindinės 

paslaugos, taip pat sumos, datos ir viešieji ar privatieji klientai; paprašius prie šio 

sąrašo pridedamos klientų išduotos pažymos; 

– atitinkamų toliau aprašytų aplinkos ir kokybės valdymo sistemų įdiegimą ir (arba) 

sertifikavimą patvirtinančiu dokumentu, jei taikoma. 

 

Dalyvis gali taip pat remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokie teisiniai santykiai juos 

sieja. Tokiu atveju jis privalo įrodyti Europos Parlamentui, kad turės sutarčiai įvykdyti 

reikiamų priemonių, pvz., pateikdamas minėtųjų ekonominės veiklos vykdytojų 

įsipareigojimą šiuo klausimu. Europos Parlamentas turi teisę atmesti dalyvio kandidatūrą 

arba pateiktą pasiūlymą, jei jam kyla abejonių dėl trečiojo asmens įsipareigojimų arba dėl jo 

profesinių ir (ar) techninių pajėgumų. 

Bet kokiu atveju dalyvis gali visada remtis vieno ar kelių subteikėjų ekonominiais 

pajėgumais, jeigu jie įsipareigoja dalyvauti vykdant sutartį. Tokiu atveju Europos 

Parlamentas įvertins subrangovo (-ų) (subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų)) pajėgumus 

atsižvelgdamas jo (jų) dalyvavimo apimtį vykdant sutartį. 

Jei Europos Parlamentas nustato, kad dalyvis yra patekęs į interesų konfliktą, kuris galėtų 

turėti įtakos sutarties vykdymui, Parlamentas gali nuspręsti, kad dalyvis neatitinka sutarčiai 

vykdyti reikiamo kokybės lygio.  

Aplinkosaugos vadybos standartai 

Kartu su savo pasiūlymu dalyvis turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, 

kuriame patvirtinama, kad jis atitinka Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos 

(EMAS) arba tarptautinio standarto ISO 14001 ar lygiaverčio standarto reikalavimus, kopiją. 

Europos Parlamentas priima Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų įstaigų išduotus 

sertifikatus, kurie yra lygiaverčiai prašomiems pateikti sertifikatams. 

Nepriklausoma įstaiga, išdavusi sertifikatą, turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų arba 

Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartų reikalavimus. Jei taip nėra, Europos 

Parlamentas nelaikys, kad pateiktu sertifikatu patvirtinta, jog dalyvis atitinka standartų 

reikalavimus.  

Jei dalyvis negali pateikti reikiamų sertifikatų, jis visada gali pateikti kitus įrodymus, kurie 

leistų Europos Parlamentui įvertinti, ar dalyvis taiko aplinkosaugos vadybos priemones, 

lygiavertes priemonėms, numatytoms privalomuose aplinkosaugos standartuose. 

Kokybės vadybos standartai 



 

15 / 17 
 

Kartu su savo pasiūlymu dalyvis turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, 

kuriuo patvirtinama, kad jis laikosi pripažinto kokybės vadybos standarto, pavyzdžiui, ISO 

9000 serijos standartų ar lygiaverčių, kopiją. Europos Parlamentas priima Europos Sąjungos 

valstybėse narėse įsteigtų įstaigų ar kitų nepriklausomų akredituotų įstaigų išduotus 

lygiaverčius sertifikatus. 

Bet kokiu atveju nepriklausoma įstaiga, išdavusi sertifikatą, privalo atitikti Europos 

sertifikavimo standartų serijų reikalavimus. 

Be to, jei dalyvis negali pateikti reikiamų sertifikatų, Europos Parlamentas gali priimti kitus 

priemonių, lygiaverčių toms, kurios nustatytos privalomuose kokybės užtikrinimo 

standartuose, įrodymus. 

16. SUTARČIŲ SKYRIMO KRITERIJAI 

Sutartis skiriama dalyviui, kurio pasiūlyme nurodytas geriausias kainos ir kokybės santykis.  

Pasiūlymai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais: 

1) kaina; 

2) geografine projekto vieta;  

3) kompensavimo kreditų kokybe – stebėsenos reikalavimais;  

4) kompensavimo kreditų kokybe, susijusia su tvaraus vystymosi rodikliais ir aukso 

standartu. 

 

Kainos kriterijus – 1: 

Kainos kriterijui vertintojai skiria ne daugiau kaip 30 taškų. 

 

Visa pasiūlymo kaina bus apskaičiuota palyginus kiekvieno projekto kainą ir atitinkamo 

projekto teikiamą kreditų skaičių. 

 

Mažiausios kainos pasiūlymui, kuris neatitinka nustatytų draudimo dalyvauti procedūroje 

kriterijų ir atitinka atrankos kriterijus bei tenkina minimalius techninius reikalavimus, 

nurodytus šiose sąlygose, suteikiama ne daugiau kaip 30 taškų.  

 

Kiti pasiūlymai vertinami taškais proporcingai atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą. Kai 

skaičiuojami taškai vertinant kainos kriterijų, taikoma ši formulė: 

(Pm / Po) * Didžiausias skirtinas taškų skaičius 

Pm: mažiausia pasiūlyta kaina 

Po: vertinamo pasiūlymo kaina 

 

Kokybės kriterijai 

 

Įvairių kokybinių kriterijų lyginamasis svoris: 

 

- 2 kokybės kriterijus: ne daugiau kaip 40 taškų, 

- 3 kokybės kriterijus: ne daugiau kaip 15 taškų, 

- 4 kokybės kriterijus:  ne daugiau kaip 15 taškų. 
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Kiekvieno šiam konkursui pasiūlyto projekto kokybė pirma vertinama atskirai. Po to 

pasiūlymo bendras kokybės įvertinimas apskaičiuojamas palyginus kiekvienam projektui 

suteiktą įvertinimą ir atitinkamo projekto teikiamą kreditų skaičių. 

 

Kokybės kriterijus – 2 – Geografinė vieta 

–  Pirmenybė bus teikiama pasiūlymams, kuriuose bus siūlomi kompensavimo kreditai, 

gaunami iš projektų Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybėse 

(AKR valstybėse), kaip nurodyta šio konkurso techninėse specifikacijose. Taigi, 

projektams šiose šalyse pagal šį kokybės kriterijų bus suteikiamas didžiausias taškų 

skaičius (40 taškų). 

 

–  Projektams šalyse, kurios nėra AKR šalys, t. y. šalyse, kurias apima Europos kaimynystės 

politika (EKP) ir kuriose numatyti nacionalinių veiksmų planai, šalyse, kurias apima 

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė (EUROMED) ir (arba) 

Viduržemio jūros sąjunga (VJS), ES šalyse kandidatėse ir ES valstybėse narėse bus 

suteikiama daugiausia 10 taškų. 

 

Kokybės kriterijus – 3 – Informacijos apie perkamų kreditų poveikį kokybė 

Turi būti aiškiai paaiškinta nauda aplinkai, susijusi su perkamais kreditais ir projektu (-ais). 

Turi būti pateikta informacija apie projekto (-ų) poveikį: tiksli projekto (-ų) geografinė vieta 

(-os) (regionas, miestai) ir projekto (-ų) poveikis mažinant išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį (tikslūs skaičiai, įskaitant informaciją apie kiekį, išreikštą CO2 

ekvivalentų tonomis). Informacinėje medžiagoje turi būti parodyta, kokiu būdu ir kiek dėl 

projekto (-ų) bus sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis 

Europos Parlamento dalyvaujančių institucijų vardu nupirktus anglies dioksido 

kompensavimo kreditus. Pagal šį kriterijų gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 taškų. 

 

Kokybės kriterijus – 4 – Kompensavimo kreditų kokybė, susijusi su aukso standartu ir tvaraus 

vystymosi rodikliais 

 

Projektai, vykdomi techninėse specifikacijose apibrėžtose besivystančiose šalyse, turi būti 

aukso standarto arba švarios plėtros mechanizmo aukso standarto projektai. 

 

Švarios plėtros mechanizmo aukso standarto projektams, turintiems teigiamą poveikį 

didžiausiam skaičiui aukso standarto pase išvardytų tvaraus vystymosi rodiklių, pagal šį 

kokybinį kriterijų bus suteikiamas didžiausias taškų skaičius. Taškų skaičius proporcingai 

mažės mažėjant rodiklių3 skaičiui. 

 

Pagal šį kriterijų gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 taškų. Ne (švarios plėtros 

mechanizmo) aukso standarto projektui pagal šį kriterijų gali būti suteikiami ne daugiau kaip 

5 taškai. 

 

Bendras pasiūlymo kokybės įvertinimas bus apskaičiuotas pagal tokią formulę: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

                                                 
3 Oro kokybė, vandens kokybė ir kiekis, dirvožemio sąlygos, kiti teršalai, biologinė įvairovė, užimtumo 

kokybė, skurdžiai gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos, prieiga prie įperkamų ir švarių energetikos 

paslaugų, žmogiškieji ir instituciniai gebėjimai, kiekybinis užimtumas ir pajamų generavimas, mokėjimų 

balansas ir investicijos, technologijų perdavimas ir technologinis savarankiškumas. 



 

17 / 17 
 

QT : bendras pasiūlymo kokybės įvertinimas 

Q1 : pirmojo pasiūlyto projekto kokybės įvertinimas 

C1: pirmojo projekto teikiamų kompensavimo kreditų skaičius, kaip nurodyta I.B priede 

(„Kainoraštis“) 

 

Paskui siekiant įvertinti kokybės ir kainos santykį taikoma tokia tvarka: 

taškų, gautų įvertinus kainos kriterijų, skaičius [(Pm / Po) * Didžiausias skirtinas taškų 

skaičius] pridedamas prie taškų, gautų įvertinus kokybės kriterijus, skaičiaus.  

 

Pirma vieta skiriama pasiūlymui, kurį įvertinus skirta daugiausia taškų. 


