
Panev÷žio pataisos namai prašo pateikti pasiūlymą medicininių atliekų išvežimo paslaugai pirkti. 
 Pirkimo objekto apibūdinimas: 
Įvairių medicininių atliekų išvežimo paslauga.  
 Kaina: 
 Į kainą turi įeiti visos tiek÷jo patiriamos išlaidos ir siekiamas pelnas, išskyrus prid÷tin÷s vert÷s 
mokestį, kuris turi buti nurodytas atskirai. 
 Pasiūlymas:  

Pasiūlymą prašome pateikti CVP IS priemon÷mis. Teik÷jas, pageidaujantis dalyvauti 
mažos vert÷s pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti 
šiuos dokumentus: 
  

Eil. Nr. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys ir 

kiti pateikiami dokumentai 
1. Teik÷jas turi teisę verstis ūkine veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 
 

Juridinio asmens (įmon÷s) įregistravimo 
pažym÷jimo ir įstatų kopijos arba kiti 
dokumentai, patvirtinantys teik÷jo teisę 
verstis atitinkama veikla (profesinio ar 
veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos 
valstyb÷s institucijos pažyma), patvirtinta 
teis÷s aktų nustatyta tvarka.  Jeigu teik÷jas 
registruotas užsienio valstyb÷je, pagal kurios 
teisę įregistravimo pažym÷jimas ir įstatai 
nenumatyti, reikia pateikti profesinių ar 
veiklos registrų tvarkytojų pažymas ar 
priesaikos deklaraciją, liudijančią teik÷jo 
teisę verstis atitinkama ūkine veikla. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  



2. Teik÷jas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
teik÷jo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 
ūkin÷s 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 
teik÷jo apskaitos dokumentus, neturi 
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, d÷l 
teik÷jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteis÷jęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 
jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumok÷jimą, 
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, arba d÷l kitų valstybių teik÷jų 
n÷ra priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 
Europos Sąjungos teis÷s aktuose apibr÷žtus 
nusikaltimus.  

Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstyb÷s 
įmon÷s Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas 
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. 
 Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 

3. Paslaugos teik÷jas turi vadovautis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2013 m. liepos 18 d. patvirtinta Lietuvos 
higienos norma HN 66:2013 “Medicininių 
atliekų tvarkymo ir saugos reikalavimai”. 

Pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos išduotas galiojantis sertifikatas 
arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, 
kad paslaugos teik÷jas turi teisę tvarkyti tam 
tikras atliekas (pagal atliekų kodus) arba 
šalies, kurioje yra paslaugų teik÷jas,  
analogiško standarto atitikties galiojantis 
sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.  
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  

 
Pasiūlyme prašome nurodyti asmenis, į kuriuos būtų galima kreiptis d÷l informacijos, nurodant 
vardą, pavardę, pareigas, telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą. Dokumentai turi 
buti patvirtinti spaudais ir parašais. Pasiūlymas pridedamas. 



Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas : 2014 m. lapkričio 20 d., 11 val., CVP IS 
priemon÷mis. 
 Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos pasiūlymo kriterijų.  

Pasiūlymai bus vertinami litais. Panev÷žio pataisos namų supaprastintų pirkimų taisykles, 
kuriomis vadovaujantis vykdomas supaprastintas pirkimas, patvirtintos 2014-10-15 direktoriaus 
įsakymu Nr. V-75, paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.cvpp.lt. 

Panev÷žio pataisos namų Ūkio skyriaus vyr. specialistas Audrius Grigaravičius įgaliotas 

palaikyti ryšį su tiek÷jais, tel. (8 45) 460 946, el. paštas: ukis@paneveziopn.lt  

Pasiūlymo dalyvauti pirkime originalas paštu nebus siunčiamas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASIŪLYMAS 
DöL MEDICININIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PASLAUGOS TEIKIMO 

 
 

(Data) 

(Vieta) 

 

Paslaugos teik÷jo pavadinimas 
 
 

Dalyvio adresas 
 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavard÷ 

 

Telefono numeris 
 
 

Fakso numeris 
 
 

El. pašto adresas 
 
 

 
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija 

yra teisinga ir, kad mes nenusl÷p÷me jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti 
pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo 
dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone 
ar kita suinteresuota šalimi. 

Suprantame, kad išaišk÷jus aukščiau nurodytomis aplinkyb÷ms būsime pašalinti iš 
šio pirkimo ir mūsų pasiūlymas bus atmestas. 

1. Mes siūlome medicininių atliekų išvežimo paslaugą: 
Kodas Atliekų pavadinimas Pavojingumas Pri÷mimo įkainis, 

Lt/kg be PVM 

18 01 03 Infekuotos atliekos Pavojingos, H9  

18 01 04 Nepavojingos medicinin÷s 
atliekos 

Nepavojingos  

18 01 02 Infekuotos atliekos Pavojingos, H9  

18 02 03 Neinfekuotos atliekos Nepavojingos  

18 01 06 Pavojingos chemin÷s medžiagos Pavojingos, H14  

18 01 07 Chemin÷s medžiagos Nepavojingos  

18 02 05 Pavojingos chemin÷s medžiagos Pavojingos, H14  

 



18 02 06 Chemin÷s medžiagos Nepavojingos  

18 01 08 Citotoksiniai ar citostatiniai 
vaistai 

Pavojingos, H14  

18 01 09 Nepanaudoti vaistai Nepavojingos  

18 02 07 Citotoksiniai ar citostatiniai 
vaistai 

Pavojingos, H14  

18 02 08 Nepanaudoti vaistai Nepavojingos  

 
Pakavimo medžiagų ir transportavimo įrangos sąrašas ir įkainiai 

Eil. Nr. Pavadinimas Vieneto kaina Lt be PVM 

1   

2   

3   

   

 
Medicininių atliekų išvežimo grafikas 

Atvykstama______________________________________________________________ 
Mokama________________________________________________________________ 

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiek÷jo patiriamos ir visi tiek÷jo mokami 
mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ 

Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos 
Respublikoje galiojančiuose teis÷s aktuose nurodytus reikalavimus.  

2. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteik÷jus (subteik÷jus): 
 

Eil.
Nr. 

Subteik÷jo (subteik÷jo) pavadinimas  

  
  

Pildyti tuomet, jei  sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiek÷jai (subteik÷jai). 

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 
eilut÷je („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai 

klausimai“ prie atsakymo į klausimą) 
   
   
   



Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiek÷jas negali 

nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra 

konfidencialus.  

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 
   
   
   
   
   
 
Pasiūlymas galioja iki 20     ______________ d. 
______________________________________________________ 
                    (Tiek÷jo arba jo įgalioto asmens vardas, pavard÷, parašas) 

 
 

 


