
Teikiamų dokumentų apimtys ir atmintinė  

(LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. ) 

  1. Dokumentai vykdant prekės (-ių) pirkimą1: 

1.1.  juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens 

steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį 

išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies 

dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio 

pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų 

sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra 

juridinis asmuo; 

1.2.  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės 

kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla 

patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, 

individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar 

trečiosios šalies dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis 

asmuo yra fizinis asmuo; 

Pastaba (taikoma 1.1. ir 1.2. papunkčiams). Jeigu tiekėjo 

pasitelkti ūkio subjektai ar subtiekėjai neatitinka VPĮ projekte 

reikalavimų, tiekėjas papildomai gali pateikti nurodytus 

dokumentus apie naujus ūkio subjektus ir subtiekėjus, kuriuos jis 

pasitelkia vietoj esamų. 

1.3.  Prekės kilmę įrodančius dokumentus (dokumentai 

įrodantys prekės pagaminimo valstybę, vietą): prekių kilmės 

sertifikatas arba gamintojo deklaracija (jeigu prekė pagaminta 

Lietuvoje). Jeigu tiekėjas negali pateikti aukščiau nurodytų 

dokumentų pateikia prekės judėjimo sertifikatą, nesant galimybės 

pateikti  prekės judėjimo sertifikato pateikiama tiekėjo deklaracija 

(deklaracija (-os) ir jos forma (-os) (forma Nr. 22-15, 22-16, 22-17, 

22-18 priedai) suprantama (-os) taip kaip ją (-as) apibrėžia Komisijos 

įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 2015 m. lapkričio 24 d. 

kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos 

 
1 Dokumentų teikimo tvarka: visi dokumentai gali būti teikiami vienu metu, tačiau jeigu tiekėjas 
viso dokumento paketo negali pateikti, dokumentus teikia dalimis atsižvelgiant į jau turimų 
dokumentų apimtį bei informuoja CPO LT apie likusių dokumentų pateikimo datą.  Dėl kitų 
dokumentų kreipiasi į atitinkamus subjektus (gamintoją, VĮ Registrų centrą) dėl tokių dokumentų 
gavimo ir gavęs dokumentus pateikia CPO LT. CPO LT siūlo dėl dalies dokumentų pirmiausia kreiptis 
į VĮ Registrų centrą  arba vienu metu kreiptis tiek į VĮ Registrų centrą tiek į gamintoją.  
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reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės 

kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, nuoroda: 

https://www.lrmuitine.lt/mport/failai/teisine_informacija/teises_akt

ai/ES_teises_aktai/R2447_2015_20180620_LT.pdf ) ir/ar kitus 

dokumentus įrodančius prekių kilmę;  

Pastaba (taikoma 1.3. papunkčiui). Jeigu tiekėjo CPO LT 

kataloge registruotos prekės neatitinka prekės kilmei keliamo 

reikalavimo, prašome, informuoti apie tai ir inicijuoti prekių 

pakeitimą.  

1.4. prekės (-ių) sudedamųjų dalių kilmę įrodantys 

dokumentai: gamintojo raštišką patvirtinimą apie prekės (-ių) 

sudedamųjų dalių kilmę arba Tiekėjo deklaraciją apie prekės (-ių) 

sudedamųjų dalių kilmę (Pridedama lietuvių ir anglų kalbomis). 

 2. Dokumentai vykdant paslaugos (-ų) pirkimą2: 

2.2. juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens 

steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį 

išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies 

dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio 

pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų 

sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra 

juridinis asmuo; 

2.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės 

kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla 

patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, 

individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar 

trečiosios šalies dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis 

asmuo yra fizinis asmuo; 

Pastaba (taikoma 2.2. ir 2.3. papunkčiams). Jeigu tiekėjo 

pasitelkti ūkio subjektai ar subtiekėjai neatitinka VPĮ projekte 

 
2 Dokumentų teikimo tvarka: visi dokumentai gali būti teikiami vienu metu, tačiau jeigu tiekėjas 
viso dokumento paketo negali pateikti, dokumentus teikia dalimis atsižvelgiant į jau turimų 
dokumentų apimtį bei informuoja CPO LT apie likusių dokumentų pateikimo datą. Dėl kitų 
dokumentų kreipiasi į atitinkamą subjektą (VĮ Registrų centrą) dėl tokių dokumentų gavimo ir gavęs 
dokumentus pateikia CPO LT. CPO LT siūlo dėl dalies dokumentų pirmiausia kreiptis į VĮ Registrų 
centrą. 
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reikalavimų, tiekėjas papildomai gali pateikti nurodytus 

dokumentus apie naujus ūkio subjektus ir subtiekėjus, kuriuos jis 

pasitelkia vietoj esamų. 

2.4. Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad paslaugos nėra 

teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, 

Ukrainos teritorijos dalių – aneksuoto Krymo ir kitos Ukrainos 

vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos 

vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo 

vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Ostetijos 

teritorijos (pavyzdinė forma pridedama). 

 3. Dokumentai vykdant darbų pirkimą3: 

3.1. juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens 

steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį 

išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

išrašą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies 

dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio 

pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų 

sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra 

juridinis asmuo; 

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės 

kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla 

patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, 

individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją ir pažymą apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar 

trečiosios šalies dokumentus, jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamųjų dalių) gamintojas ar juos kontroliuojantis 

asmuo yra fizinis asmuo. 

Pastaba (taikoma 3.1. ir 3.2. papunkčiams). Jeigu tiekėjo 

pasitelkti ūkio subjektai ar subtiekėjai neatitinka VPĮ projekte 

reikalavimų, tiekėjas papildomai gali pateikti nurodytus 

dokumentus apie naujus ūkio subjektus ir subtiekėjus, kuriuos jis 

pasitelkia vietoj esamų. 

 

 
3 Dokumentų teikimo tvarka: visi dokumentai gali būti teikiami vienu metu, tačiau jeigu tiekėjas 
viso dokumento paketo negali pateikti, dokumentus teikia dalimis atsižvelgiant į jau turimų 
dokumentų apimtį bei informuoja CPO LT apie likusių dokumentų pateikimo datą. Dėl kitų 
dokumentų kreipiasi į atitinkamą subjektą (VĮ Registrų centrą) dėl tokių dokumentų gavimo ir gavęs 
dokumentus pateikia CPO LT. CPO LT siūlo dėl dalies dokumentų pirmiausia kreiptis į VĮ Registrų 
centrą. 
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