
DöL PAŠTO IR KURJERIŲ PASLAUGOS PIRKIMO 
 
 Panev÷žio pataisos namai prašo pateikti pasiūlymą pašto ir kurjerių slaptiems 
dokumentams (žyma „Slaptai“) siųsti paslaugai pirkti. 
 Pirkimo objekto apibūdinimas: 
Korespondencijos su žyma „Slaptai“ siuntimo (gabenimo) 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 Valstyb÷s ir tarnybos paslapčių 
įstatymu, Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2005 m. gruodžio 5 d. 
nutarimu Nr. 1305 “ D÷l Įslaptintos 
informacijos administravimo taisyklių 
patvirtinimo” ,  2010 m. liepos 7 d. 
nutarimu Nr. 1014 “D÷l įslaptintai 
informacijai įrašyti skirtų laikmenų 
administravimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” 

Pateikiamas išduotas galiojantis sertifikatas 
(leidimas) arba lygiavertis dokumentas, 
patvirtinantis, kad paslaugos teik÷jas turi 
teisę gabenti korespondenciją su žyma 
„Slaptai“ arba šalies, kurioje yra paslaugų 
teik÷jas,  analogiško standarto atitikties 
galiojantis sertifikatas (leidimas) 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.  

Pasiūlymo galutinis pateikimo terminas : 2014 m. lapkričio 28 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 vyresn. specialist÷ Rasa Stasiukaitien÷ įgaliota 

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

 
 
 
 


