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Versijų istorija: 

Versija Galioja nuo Pastabos puslapis 

1.0. 2017-07-24   

2.0. 2019-01-01 Šiuo dokumentu, inter alia, keičiami toliau nurodyti ankstesni 

dokumentai.  

1. Bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail Baltica“ projektui 

2. „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ projekto viešųjų pirkimų politika, 

patvirtinta 2017 m. sausio 13 d. „RB Rail AS“ valdybos sprendimu 

Nr. 4/3/2017 

3. Perkančiosios organizacijos elgesio kodeksas. 2017 m. balandžio 

bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail Baltica“ projektui 

4. Tiekėjo ir subrangovo elgesio kodeksas. 2017 m. balandžio 

bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail Baltica“ projektui 

5. Minimalūs ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimai, galiojantys 

nuo 2017 m. liepos 24 d., patvirtinti „RB Rail AS“ valdybos 2017 

m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 17/31/2017 

6. Tiekėjo deklaracija 

Netaikoma 

3.0 2021-06-16 Atlikti toliau nurodyti ankstesnės dokumento versijos pakeitimai.  

1. Bendrosios nuostatos Pakeisti punktai: 1.1.; 1.3.;1.4.; 2.1.; 

2.2.;2.3; 2.4. (f); 4.1. 4.3.; 4.4.;5.2.;5.3.; 5.4. 10.2 (anksčiau 9.2.); 

pridėtas naujas skirsnis Nr. 6, ankstesni skirsniai Nr. 6, 7, 8, 9 

pakeisti į Nr. 7, 8, 9, 10.  

2. Priedas Nr. 1. Pakeisti punktai: lentelės eil. Nr. 1 

3. Priedas Nr. 2. Pakeistos tekstinės dalies sąlygos: 1.1.; 2.1.; 2.2.; 

2.3; 2.4.; 2.6. 

3.1. Minimalūs reikalavimai 40 000–144 000 EUR pirkimo 

procesams.  Pakeistų lentelės eil. Nr. 1, 2; 3; 4; 5; 6; pridėta nauja 

lentelės eil. Nr. 7.  

3.2. Minimalūs reikalavimai 144 000 EUR ar didesnės vertės 

pirkimo procesams. Pakeistų lentelės eil. Nr. 1, 2; 3; 4; 5; 6; pridėta 

nauja lentelės eil. Nr. 7.  

3.3. Minimalūs reikalavimai 10 000–39 999 EUR pirkimo 

procesams. Pakeistas punktas:  Nr. 7  

4. Priedas Nr. 3. Pakeisti punktai:  3.2., 3.4.; 

5. Priedas Nr. 4. Pakeisti punktai:  

1.(a), (b) (i)(ii)(iii)(v)(vi)(viii);  

3.(a);  

4. (a), (b), (c), (d);  

5 (a), (b), (c);  

6 (a), (b), (c), (d)‘ (g), (h), (i), (j), (k);  

7 (a), (b).  

 

5-10 

 

 

 

12 

13 

 

14-40 

 

 

 

 

 

 

 

41 

42-46 

 

 

 

 

 

 



 Bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail 

Baltica“ projektui 

 

4 psl. iš 63 

 

2021 m. balandis, 3 versija 

  

6. Priedas Nr. 5. Pakeisti punktai: 1., 1. (a) (c); 3 (f);  4 (a), (b), (c), 

pridėtas naujas punktas (e), 5(b). 

7. Priedas Nr. 6. Pakeisti punktai: 15., 16., 17. 19 punktas 

papildytas nauju (c) papunkčiu, atitinkamai ankstesni (c), (d), (e) 

papunkčiai pakeisti į (d), (e), (f), pakeistas (f) papunktis (anksčiau 

(e)).   

8. Priedas Nr. 7. 11 ir 12 lentelių eilutės ištrintos. 

9. Priedas Nr. 8. Pakeistas tekstas skliausteliuose.  

10. Priedas Nr. 9. Pakeistas tekstas skliausteliuose, priedas 

papildytas nauju tekstu.  
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BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  PAGRINDINĖ INFORMACIJA  

1.1. „Rail Baltica“ – tai nauja, nauja greitoji dvigubos vėžės standartinio vėžės pločio 

(1435 mm) elektrifikuota geležinkelio linija maršrute nuo Talino per Pernu-Rygą-

Panevėžį-Kauną iki Lietuvos-Lenkijos sienos, jungianti Vilnių ir Kauną, ir susijusi 

geležinkelio infrastruktūra nustatytu maršrutu, išsidėsčiusi Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

Respublikų teritorijose (toliau – „Rail Baltica“; „Rail Baltica“ projektas). 

1.2. „Rail Baltica“ projektą Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikose įgyvendina kelios 

viešosios institucijos ir išvestiniai privatūs asmenys, o tai kelia finansinių, teisinių ir 

praktinių iššūkių, turint omenyje, kad „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūra turi būti 

visiškai sąveiki. 

1.3. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą finansuoja Europos Sąjunga per Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę, trys Baltijos valstybės – Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

Respublikos ir, prireikus, kiti finansavimo šaltiniai. Estijos Respublikos ekonomikos ir 

ryšių ministerija, Latvijos Respublikos susisiekimo ministerija ir Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija (toliau – Naudos gavėjai) ir „RB Rail AS“ yra „Rail Baltica“ 

projekto Naudos gavėjos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės dotacijos 

susitarimus. 

1.4. „Rail Baltica“ projekto Naudos gavėjai  paskyrė Estijos techninio reguliavimo tarnybą 

[nuo 2019 m. sausio 1 d. Vartotojų apsaugos tarnyba ir Techninio reguliavimo tarnyba 

buvo sujungtos į naują Vartotojų apsaugos ir techninio reguliavimo tarnybą – vertėjo 

pastaba], „Rail Baltic Estonia OU“, UAB „Rail Baltica statyba“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

(nuo 2019 m. gruodžio 8 d. ją pakeitė „LTG Infra“ AB) ir „Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS“ „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančiomis 

institucijomis (toliau – Įgyvendinančios institucijos). 

1.5. „RB Rail AS“ – tai akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Latvijos Respublikos 

įstatymus. Pagrindinė „RB Rail AS“ veikla – „Rail Baltica“ geležinkelio linijos 

projektavimas, statyba ir rinkodara (įskaitant prekės ženklo naudojimą). Be to, „RB Rail 

AS“ yra koordinuojanti „Rail Baltica“ projekto institucija. 

2.  TAIKYMO SRITIS 

2.1 Šiame dokumente aprašomi pirkimo procesų, kuriuos vykdo „RB Rail AS“, Naudos 

gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos vykdydamos „Rail Baltica“ projektą (kiekviena 

toliau – „Perkančioji organizacija“ arba kartu – „Perkančiosios organizacijos“), įskaitant 

viešųjų pirkimų procesus, kurie nepatenka į taikomus nacionalinius pirkimų įstatymus, 

standartai ir gairės. Šis dokumentas turi būti paskelbtas ir laisvai prieinamas ūkio 

subjektams, kad jie būtų informuoti apie šiuos standartus ir gaires. 
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2.2 Šie standartai ir gairės taikomi visiems Perkančiųjų organizacijų vykdant „Rail Baltica“ 

projektą atliekamiems viešųjų pirkimų procesams, neatsižvelgiant į numatomą sutarties 

vertę ar dalyką. Išimtys leidžiamos tik iš tiesų pateisinamais atvejais, pavyzdžiui, kai 

taikomi nacionalinių vyriausybių el. viešųjų pirkimų sistemų, kurias Perkančiosios 

organizacijos privalo naudoti, arba patvirtintų dinaminių pirkimų sistemų, apribojimai ir 

(arba) reikalavimai ar kitais šiame dokumente nurodytais atvejais. Šis dokumentas pats 

savaime nesukuria teisių reikalauti jo laikytis trečiosioms šalims, pvz., ūkio subjektams. 

Faktiniai konkretaus pirkimo proceso reikalavimai nustatyti atitinkamuose pirkimo 

dokumentuose.  

2.3 Esant neatitikimams tarp privalomų nacionalinės teisės aktų nuostatų ir šio dokumento, 

pirmenybė teikiama privalomoms nacionalinės teisės aktų nuostatoms, taikomoms 

konkrečiam pirkimui. Apie tokius neatitikimus turi būti pranešta „RB Rail AS“ pirkimų 

politikos ir procesų vadovui, jie turi būti įrašomi į bylą audito tikslais. 

2.4 Šalių, kurioms taikomi šio dokumento reikalavimai, uždavinys –  laiku įgyti, kiek taikytina 

ir įmanoma, atitinkančias ekologiško projektavimo2 reikalavimus netaršias, socialiai 

atsakingas ir darbo teisės nuostatas atitinkančias, prekes, darbus ir paslaugas, laikantis: 

(a) pagrindinio tikslo – pastatyti „Rail Baltica“ geležinkelį; 

(b) sąžiningumo, skaidrumo, vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo ir proporcingumo principų per konkurenciją ir patikrinamumą; 

(c) didžiausio ekonominio naudingumo; 

(d) efektyvaus išteklių naudojimo ir rizikos mažinimo naudojant bendrus 

pirkimo standartus ir gaires, pirkimo dokumentų šablonus ir bendrą 

minimalų tiekėjų ir ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimų rinkinį; 

(e) socialiai ir aplinkos požiūriu tvarių pirkimų skatinimo; 

(f) tinkamo korupcijos valdymo, interesų konflikto ir kitos susijusios rizikos 

mažinimo.  

3.  PIRKIMŲ VEIKLOS SISTEMINIMAS  

3.1 Pirkimus, įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą vykdo „RB Rail AS“ arba kiti Naudos 

gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos. 

3.2 „RB Rail AS“ perka: 

(a) verslo plėtros, rinkodaros, prekės ženklo kūrimo ir komunikacijos veiklą; 
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(b) projektavimo elementus, tokius kaip (neapsiribojant) projektavimo gairės, 

konsoliduotas preliminarus techninis projektas, pagrindinis projektas ir 

išsamus techninis projektas; 

(c) tokius tyrimus, kaip (neapsiribojant) tiekėjų rinkos ir išteklių tyrimas 

(žaliavos ir pagrindiniai komponentai), techniniai tyrimai (susiję su Europos 

geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS)), statybų logistika, techninės 

priežiūros įrenginiai ir riedmenų sandėliai, elektros tiekimas, pajėgumų 

apribojimai ir buferinių pajėgumų plėtra), „Rail Baltica“ projekto plėtros 

tyrimai (pvz., komercializavimas, infrastruktūros valdymas); 

(d) kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius (CCS) (įskaitant Europos 

geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS)); 

(e) energijos posistemį (ENE) (įskaitant kontaktinį tinklą, pastotes, valdymo 

centrą); 

(f) pagrindinių žaliavų ir komponentų tiekimą su galimybe įsigyti vietos 

rinkose (pvz., konstrukcinį apatinį kelio statinį, inžinerinių konstrukcijų 

armatūrą ir kitas medžiagas, bėgius, pervažas, pabėgius, antstato balastą, 

keleivių informacines sistemas), jei tiekėjų rinkoje ir išteklių tyrime bus 

matomas masto ekonomijos potencialas; 

(g) pervažų apatinio kelio statinio sekcijų statybos darbus; 

(h) paslaugas ir prekes, skirtas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo paramos 

priemonėms („RB Rail AS“ administracinių ir materialinių bei techninės 

paramos priemonių pirkimo procesai ir konsoliduoti pirkimo procesai). 

3.3 Kiti Naudos gavėjai arba Įgyvendinančios institucijos perka: 

(a) kelią ir apatinį kelio statinį (įskaitant atitinkamas ne pagrindines inžinerines 

konstrukcijas, antstatą, susisiekimo pervažas); 

(i) pagrindinius inžinerinius statinius (tunelius, tiltus); 

(j) pirmiau minėtos „RB Rail AS“ kompetencijos ribose – vietos įrenginius, 

įskaitant reikalaujamus techninius projektus bei išsamų jų techninį projektą 

(keleivių terminalus, krovinių terminalus, infrastruktūros priežiūros 

įrenginius, riedmenų priežiūros įrenginius); 

(k) pirmiau minėtos „RB Rail AS“ kompetencijos ribose – geležinkelio 

infrastruktūros miesto mazgo ruožą; 

(l) darbus ir paslaugas, kurių reikia „Rail Baltica“ projektui įgyvendinti, tik 

Naudos gavėjams arba Įgyvendinančioms institucijoms 1 (vienoje) 

valstybėje, kurioje vykdomas „Rail Baltica“ projektas, išskyrus kelias išimtis; 
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(m) paslaugas ir prekes, skirtas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo paramos 

priemonėms (administracinių ir materialinių bei techninės paramos 

priemonių pirkimo procesai). 

4.  PIRKIMŲ VEIKLOS PRINCIPAI  

4.1 Perkančiosios organizacijos laikosi principų, nurodytų 4 priede „Perkančiosios 

organizacijos elgesio kodeksas“. 

4.2 Pirkimų veiklos sistema 

(a) „RB Rail AS“ yra pagrindinė viešuosius pirkimus „Rail Baltica“ projekte 

vykdanti institucija. Sutarties sudarymo schemoje nustatomas „RB Rail AS“ 

ir Įgyvendinančių institucijų vaidmuo, apimtis ir kompetencija. Pirkimas 

vykdant „Rail Baltica“ projektą grindžiamas 3 (trimis) pagrindiniais 

principais: 

(i) „RB Rail AS“ pirkimai (pagal Latvijos viešųjų pirkimų įstatymą) – 

„RB Rail AS“ vykdo pirkimus savo vardu, tiesiogiai bendrauja su 

tiekėjais ir prisiima visą atsakomybę; 

(ii) konsoliduoti pirkimai (pagal Latvijos viešųjų pirkimų įstatymą) – 

„RB Rail AS“ organizuoja viešųjų pirkimų procedūras Naudos 

gavėjų ir (arba) Įgyvendinančiųjų institucijų vardu, tiesiogiai 

bendrauja su tiekėju ir prisiima visą atsakomybę; 

(iii) prižiūrimi nacionaliniai pirkimai (pagal atitinkamus Naudos 

gavėjo ir (arba) Įgyvendinančiosios institucijos nacionalinius 

pirkimų įstatymus) – „RB Rail AS“ atlieka priežiūros vaidmenį, kai 

Naudos gavėjai ar Įgyvendinančiosios organizacijos vykdo 

pirkimus savo vardu, kuria tiesioginius santykius su tiekėjais ir 

prisiima visą atsakomybę. 

4.3 „RB Rail AS“, Naudos gavėjų ir Įgyvendinančių institucijų pareigos skiriasi, priklausomai 

nuo pirkimo veiklos padalijimo, nurodyto 4.2 punkte. Tačiau įpareigojimas taikyti 

Bendruosius pirkimo standartus ir gaires „Rail Baltica“ projektui (toliau – Gairės) lieka 

galioti visam „Rail Baltica“ projekto pirkimui, neatsižvelgiant į konkrečią pasirinktą 

pirkimo procedūrą. 

4.4 Perkančiosios organizacijos gali išleisti vidaus taisykles ir gaires remdamosi Gairėse 

išdėstytais principais. 

4.5 Kiekviena sutartis, kurios vertė yra 10 000 EUR (be PVM) arba didesnė, turi būti sudaryta 

raštu. 
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5.  PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ELGESIO KODEKSAS  

5.1 Pirkimo procedūra ir sudaroma sutartis turi atitikti ne tik įstatymų numatytas pirkimo 

taisykles, bet ir taikomus reikalavimus tokiose srityse kaip užimtumas, sveikata ir sauga, 

aplinkos apsauga, mokesčiai, antikorupcijos taisyklės ir kt. Todėl svarbu užtikrinti, kad 

kiekvienas ir visi potencialūs tiekėjai ir konkurso dalyviai, dalyvaujantys „Rail Baltica“ 

projekto įgyvendinime, vykdytų savo verslo veiklą teisėtai ir laikydamiesi reikalavimų. 

5.2 Perkančiosios organizacijos, neperžengdamos įstatymų leidžiamų ribų, pirkimuose turi 

naudoti privalomus ir savo nuožiūra numatytus pašalinimo Apagrindus, atrankos 

kriterijus, pasiūlymų tinkamumo kriterijus, sutarties skyrimo kriterijus ir vykdymo 

sąlygas bei laikytis 4 priedo „Perkančiosios organizacijos elgesio kodeksas“ 

sudarydamos pirkimo sutartis su tiekėjais, kurie laikosi galiojančių įstatymų reikalavimų 

ir gerosios rinkos praktikos (šie apibendrinti toliau). Privalomos pašalinimo iš pirkimo 

priežastys kyla iš galiojančių nacionalinių teisės aktų ir turi būti nurodytos kiekviename 

pirkimo dokumente. Savo nuožiūra taikomi pašalinimo pagrindai ir atrankos kriterijai 

nustatomi atitinkamuose pirkimo dokumentuose pagal taikomus nacionalinius 

įstatymus. Tiekėjo deklaracija, kuri yra pirkimo sutarties dalis, pridedama prie šio 

dokumento (6 priedas). 

5.3 Per privalomus ir savo nuožiūra numatomus pašalinimo iš pirkimo pagrindus, sutarties 

skyrimo kriterijus ir vykdymo sąlygas, Perkančiosios organizacijos turi užtikrinti, kad 

pirkimo sutartys būtų vykdomos laikantis gerosios rinkos praktikos, aprašytos 5 priede 

„Tiekėjų ir subrangovų elgesio kodeksas“. 

5.4 Perkančioji organizacija taiko tas pačias ir vienodas sąlygas kandidatams, 

atvykstantiems iš šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, taip pat iš kitos Europos 

Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės susitariančiosios 

valstybės, arba iš šalies, prisijungusios prie Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl 

viešųjų pirkimų ar pasirašiusios bet kurį kitą ES valstybėms narėms privalomą tarptautinį 

susitarimą.   

6.  INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS,  ŠVELNINIMAS IR KOVOJIMAS 

SU JAIS 

6.1 Perkančiosios organizacijos stengiasi imtis būtinų veiksmų, kad išvengtų interesų 

konfliktų, sušvelnintų juos, su jais kovotų ir veiksmingai juos išspręstų. 

6.2 Vengdamos interesų konfliktų, švelnindamos juos, kovodamos su jais ir veiksmingai 

juos spręsdamos, Perkančiosios organizacijos visiškai atsižvelgia į galiojančius teisės 

aktus ir kitą galiojančią „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo tvarką.  

6.3 Jei rangovų ar dalyvių pastebima įtartina ir (arba) potencialiai neteisėta veikla (pvz., 

kyšininkavimas ar kiti korupcijos bandymai, pasiūlymų klastojimas, karteliai, neįprastai 

mažos pasiūlymo kainos ar kita neteisėta antikonkurencinė praktika), atitinkama 

Perkančioji organizacija privalo nedvejodama pranešti reikiamoms institucijoms ir 
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visapusiškai bendradarbiauti su jomis, siekdama išspręsti situaciją ir apsaugoti visas 

galimas „Rail Baltica“ projekto investicijas. 

6.4 „Informatoriai“, veikiantys sąžiningai, turi būti palaikomi ir saugomi, net jei vėliau jų 

įtarimai pasirodo esą nepagrįsti. Kiekvienas asmuo, norintis pranešti Perkančiosioms 

organizacijoms apie neteisėtą veiklą ar įtarimus dėl tokios veiklos, turi nedelsdamas 

susisiekti su atitinkamos Perkančiosios organizacijos atstovais. Perkančiosios 

organizacijos privalo išsaugoti tokių asmenų anonimiškumą pagal galiojančius 

įstatymus. Jei kuri nors iš Perkančiųjų organizacijų įgyvendino vidaus informatorių 

tvarką, jos ypatumų turi laikytis visi Perkančiosios organizacijos darbuotojai, vidaus ir 

išorės ekspertai. 

7.  BENDRADARBIAVIMAS ĮGYVENDINANT  

7.1 Siekdami nuosekliai įgyvendinti šias Gaires, Naudos gavėjai ir Įgyvendinančios 

institucijos turi bendradarbiauti, taip pat kreiptis į „RB Rail AS“, kaip „Rail Baltica“ 

projekto koordinatorių, dėl koordinavimo ir rekomendacijų. „RB Rail AS“ priima 

klausimus ir pasiūlymus. 

7.2 „RB Rail AS“ taikys šiuos pirkimo standartus ir gaires pati, taip pat per savo paskirtus 

narius Naudos gavėjų ir Įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų komitetuose, kurie vykdo 

pirkimus prižiūrint „RB Rail AS“; prižiūrimų nacionalinių pirkimų perkančiosios 

organizacijos padės šias gaires nuosekliai įgyvendinti kitiems Naudos gavėjams ir 

Įgyvendinančioms institucijoms. Be to, „RB Rail AS“ gali atlikti teisinius patikrinimus ir 

auditus taip, kaip ji mano esant tinkama. 

8.  BŪSENA  

8.1 Prireikus, dokumentą gali atnaujinti „RB Rail AS“. Naujausią versiją bus galima rasti „RB 

Rail AS“ tinklalapyje. Apie atnaujintos versijos paskelbimą „RB Rail AS“ praneš 

dalyvaujantiems Naudos gavėjams ir Įgyvendinančioms institucijoms. 

9.  PIRKIMŲ POLITIKOS DOKUMENTAI IR  JŲ TAIKYMAS 

9.1 Šalys, kurioms taikomas šis dokumentas, kontroliuoja, tvarko ir taiko savo pirkimų 

dokumentus ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, be kita ko, 

vadovaudamosi Gairėmis ir prieduose išdėstytais principais. 

10.  STEBĖSENA IR VYKDYMAS  

10.1 Tiekėjai turi teisę apskųsti Perkančiųjų organizacijų ir jų pirkimų komisijų sprendimus 

ir veiksmus nacionalinėms institucijoms ir teismams pagal galiojančius įstatymus. 

(a) Perkančiosios organizacijos turi teisę atlikti patikrinimus ir auditą bei 

apsilankyti vietoje, jei tiekėjo gyvenamojoje šalyje nėra jokių teisinių 

apribojimų. 
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(b) Apie apsilankymą pranešama raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, tačiau 

nepaskelbto patikrinimo ar audito atveju, apie apsilankymą vietoje iš 

anksto neinformuojama. Perkančioji organizacija turi galėti atlikti 

techninius, teisinius ir finansinius atitinkamo tiekėjo ir tiekėjo subrangovų 

patikrinimus bei auditą, apsilankyti vietose ir patalpose, kuriose vykdoma 

arba buvo vykdoma veikla, susijusi su atitinkamos sutarties įgyvendinimu. 

Patikrinimus ir auditus bei apsilankymus vietoje tiesiogiai gali atlikti 

atitinkamos Perkančiosios organizacijos įgalioti darbuotojai arba bet kuri 

kita išorės institucija, įgaliota tai padaryti jos vardu. 

(c) Atitinkamas tiekėjas turi suteikti prieigą prie visos reikalingos informacijos 

ir dokumentų, įskaitant elektroniniu formatu pateiktą informaciją, susijusią 

su atitinkamos sutarties vykdymu, taip pat leisti nukopijuoti informaciją ir 

dokumentus taikant deramą konfidencialumo įsipareigojimą.  

(d) Atitinkamas tiekėjas sutartyse su savo tiekėjais susitaria dėl atitinkamos 

Perkančiosios organizacijos teisės susipažinti su jo turima informacija bei 

dokumentais, susijusiais su atitinkamos sutarties vykdymu, ir juos kopijuoti. 

10.2 Perkančiosios organizacijos laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, vidaus 

politikos ir procedūrų bei tarptautinių susitarimų. 

10.3 Siekdamos įgyvendinti Gairėse išdėstytus principus, Perkančiosios organizacijos: 

(a) pirkimo dokumentuose ir sutarčių projektuose nustato reikalavimus, kurie 

reikalingi šiame dokumente išdėstytiems principams įgyvendinti; 

(b) pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti savo tiekėjų raštu patvirtinti, kad 

laikomasi šiame dokumente išdėstytų principų. 

10.4 Pastebėjus neteisėtą veiklą (pvz., kyšininkavimą, korupciją, kartelius), „RB Rail AS“ ir 

(arba) Naudos gavėjai, ir (arba) Įgyvendinančiosios institucijos nedvejodamos apie tai 

praneša valdžios institucijoms ir bendradarbiauja su jomis, kad išspręstų situaciją ir 

apsaugotų „Rail Baltica“ projekto investicijas. 
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Priedai 

Toliau nurodyti priedai yra Gairių dalis. 

1 priedas Pirkimų politikos dokumentų sąrašas 

2 priedas Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 

3 priedas Pirkimo dokumentų rengimo principai 

4 priedas Perkančiosios organizacijos elgesio kodeksas 

5 priedas Tiekėjo ir subrangovo elgesio kodeksas 

6 priedas Tiekėjo deklaracija 

7 priedas Pirkimų komisijos narystė 

8 priedas Nuostatų šablonai 

9 priedas Sutarties šablonai 
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1 PRIEDAS. PIRKIMŲ POLITIKOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Perkančiosios organizacijos vykdo pirkimus „Rail Baltica“ projekto vardu ir tikslais, kurie apima, 

be kita ko, toliau nurodytus dokumentus, kuriuos Perkančiosios organizacijos suderina su 

Gairėmis. 

Dokumentas Aprašymas Taikymas 

Bendrieji pirkimo 

standartai ir gairės „Rail 

Baltica“ projektui 

Gairės kartu su visais jos priedais nustato 

bendruosius pirkimo standartus ir gaires, 

kurių „RB Rail AS“, Naudos gavėjai ir 

Įgyvendinančios institucijos turi laikytis 

pirkdami ir įgyvendindami „Rail Baltica“ 

projektą. Prieduose pateikiami minimalūs 

ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimai, 

taikomi vykdant „Rail Baltica“ projekto 

pirkimus. Bendruosius pirkimo dokumentų 

šablonus rengia ir teikia „RB Rail AS“.  

Naudos gavėjai, 

„RB Rail AS“ ir 

Įgyvendinančios 

institucijos 

Perkančiosios 

organizacijos pirkimų 

politika 

„RB Rail AS“ ir kiekvienas Naudos gavėjas 

bei Įgyvendinanti institucija rengia, tvarko ir 

kontroliuoja savo Pirkimų politikos 

dokumentą (-us) ir yra atsakinga už tokio (-

ų) Pirkimų politikos dokumento (-ų) 

suderinimo su Gairėmis užtikrinimą. 

Priklauso nuo 

bendrovės 

Elgesio kodeksai „RB Rail AS“ ir kiekvienas Naudos gavėjas 

bei Įgyvendinanti institucija parengia, valdo 

ir kontroliuoja savo elgesio kodeksą, jei toks 

(-i) kodeksas (-ai) reikalingas (-i), ir 

dokumentus, pateiktus Gairių 4 ir 5 

prieduose. Tokiu atveju „RB Rail AS“ ir 

kiekvienas Naudos gavėjas bei Įgyvendinanti 

institucija užtikrina, kad jų atitinkamas 

kodeksas (-ai) atitiktų šį dokumentą ir jo 

priedus bei jam neprieštarautų. 

Priklauso nuo 

bendrovės 

Gairių priedai Visi gairių priedai Naudos gavėjai, 

„RB Rail AS“ ir 
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Įgyvendinančios 

institucijos 

 

2 PRIEDAS. MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

1. Pagrindinė informacija 

1.1. 2016 m. rugsėjo 30 d. „RB Rail AS“, Estijos Respublikos ekonomikos ir ryšių ministerija, 

Latvijos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija, Estijos techninio reguliavimo tarnyba [nuo 2019 m. sausio 1 d. Vartotojų 

apsaugos tarnyba ir Techninio reguliavimo tarnyba buvo sujungtos į naują Vartotojų 

apsaugos ir techninio reguliavimo tarnybą – vertėjo pastaba], „Rail Baltic Estonia“ OU, 

„Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS“, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ (nuo 2019 m. gruodžio 8 d. pakeisti „LTG Infra“ AB) ir UAB „Rail Baltica 

Statyba“ sudarė sutartį dėl „Rail Baltic“ / „Rail Baltica“ projekto sutarčių sudarymo 

schemos (toliau – Sutartis dėl sutarčių sudarymo schemos). 

1.2. Pagal Sutartį dėl sutarčių sudarymo schemos, ministerijos ir jų paskirtos 

įgyvendinančios institucijos yra įgaliotos vykdyti tam tikrų prekių, darbų ir paslaugų 

pirkimus prižiūrint „RB Rail AS“ (toliau – Prižiūrimi nacionaliniai pirkimai).  

1.3. Sutarties dėl sutarčių sudarymo schemos 5.2.3 skirsnis įpareigoja Naudos gavėjus ir jų 

paskirtas Įgyvendinančias institucijas rengti Prižiūrimų nacionalinių pirkimų pirkimo 

dokumentus, be kita ko, remiantis minimaliais ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimais, 

kuriuos parengė „RB Rail AS“. 

2. Minimalus reikalavimų rinkinys 

2.1. Šiame dokumente nustatomi minimalūs ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimai, į 

kuriuos Perkančiosios organizacijos atsižvelgs rengdamos pirkimo dokumentus 

vykdant „Rail Baltica“ projektą. 

2.2. Minimalūs ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimai išdėstyti 2 priede, atsižvelgiant į 

numatomą pirkimo vertę (eurais). Nepaisant šių minimalių reikalavimų, už 



 Bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail 

Baltica“ projektui 

 

16 psl. iš 63 

 

2021 m. balandis, 3 versija 

konkrečius pirkimus atsakingos Perkančiosios organizacijos taiko privalomus 

reikalavimus, nustatytus atitinkamuose, konkrečiam pirkimui taikytinuose 

nacionaliniuose pirkimų įstatymuose. 

2.3. Perkančiosios organizacijos atitinkamuose pirkimo dokumentuose gali nustatyti 

papildomus reikalavimus ūkio subjektų kvalifikacijai, jei jie yra objektyviai pagrįsti ir 

be reikalo neapriboja konkurencijos tarp ūkio subjektų. 

2.4. Išimties tvarka, siekdamos sustiprinti konkurenciją tarp ūkio subjektų konkretaus 

pirkimo metu ir jei mažesnių reikalavimų nustatymas neturi neigiamos įtakos 

perkamų darbų, paslaugų ar prekių kokybei, Perkančiosios organizacijos gali 

atitinkamuose pirkimo dokumentuose nustatyti mažesnius reikalavimus ūkio 

subjektų kvalifikacijai motyvuodamos poreikiu stiprinti konkurenciją. Tai būtų 

galima padaryti, jei mažesnių reikalavimų nustatymas neturės neigiamos įtakos 

perkamų darbų, paslaugų ar prekių kokybei ir bus pagrįstas nustatytomis 

objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis, užfiksuotomis rašytine ir atkuriama forma 

audito tikslais (kaip pirkimo komisijos posėdžio protokolo dalis arba kaip atskiras 

sprendimas). Perkančiosios organizacijos apie savo ketinimą nukrypti nuo bet kokių 

minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų šiame dokumente, kuo skubiau 

praneša „RB Rail AS“ pirkimų politikos ir procesų vadovui, pateikdamos išsamią 

informaciją apie tokį nukrypimą ir jį pagrįsdamos. „RB Rail AS“ per 10 darbo dienų 

(7 darbo dienas, jei kartu su prašymu pateikiama rinkos tyrimo ataskaita / 

duomenys, pagrindžiantys nukrypimą) peržiūri pranešimą ir (1) jį priima arba (2) 

pateikia prieštaravimus ir pagrįstą (-us) pasiūlymą (-us) šiems prieštaravimams 

išspręsti. Jei „RB Rail AS“ dar nepasibaigus 10 darbo dienų laikotarpiui (7 darbo 

dienų laikotarpiui, jei kartu su prašymu pateikiama rinkos tyrimo ataskaita / 

duomenys, pagrindžiantys nukrypimą) patvirtina, kad nėra jokių prieštaravimų dėl 

numatytų nukrypimų arba „RB Rail AS“ per 10 darbo dienų (7 darbo dienas, jei kartu 

su prašymu pateikiama rinkos tyrimo ataskaita / duomenys, pagrindžiantys 

nukrypimą) nepateikia jokių prieštaravimų, Perkančioji organizacija gali taikyti 

priimtą sprendimą, jį atitinkamai įforminant audito tikslais. Atsižvelgdamas į 

nacionalinių įstatymų pagrindu pasikartojančiais nukrypimų reikalavimais arba į 



 Bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail 

Baltica“ projektui 

 

17 psl. iš 63 

 

2021 m. balandis, 3 versija 

rinkos sąlygas, „RB Rail AS“ vyriausiasis viešųjų pirkimų pareigūnas turi teisę 

Perkančiosioms organizacijoms išduoti standartinį nukrypimo leidimą, apimantį 

visas būsimas viešųjų pirkimų procedūras iki kito pranešimo, nustatyto termino ar 

teisės aktų pakeitimo.  

2.5. Perkančiosios organizacijos gali taikyti pirmiau minėtas taisykles pirkimo 

procesams, kurių apskaičiuota grynoji vertė, be PVM, yra nurodyta tolesniuose 

skyriuose su minimaliais kvalifikacijos reikalavimais, nebent Perkančioji organizacija 

per pirmiau nurodytą terminą (10 darbo dienų) gavo „RB Rail AS“ prieštaravimą. „RB 

Rail AS“ informuoja Pirkimų informacinę grupę (Procurement Reference group) apie 

sprendimus ir kokiu pagrindu jie priimti.  

2.6. Jei pagal atitinkamą taikytiną nacionalinę teisę negalima nustatyti bent vieno iš 

minimalių reikalavimų, vietoj jų turi būti nustatyti atitinkami pasiūlymo tinkamumo 

arba vertinimo kriterijai. 

3. Būsena 

3.1. Esant neatitikimams tarp privalomų nacionalinės teisės aktų nuostatų ir šiame 

dokumente nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ūkio subjektams, pirmenybė 

teikiama privalomoms nacionalinės teisės aktų nuostatoms, taikomoms konkrečiam 

pirkimui. 

3.2. Prireikus, dokumentą gali atnaujinti „RB Rail AS“. „RB Rail AS“ įtrauks Pirkimų 

informacinę grupę (Procurement Reference group) į diskusijas dėl dokumento 

atnaujinimo. Naujausią versiją bus galima rasti „RB Rail AS“ tinklalapyje. „RB Rail AS“ 

praneš apie tai dalyvaujančioms Perkančiosioms organizacijoms, paskelbdama 

atnaujintą šio dokumento versiją. 
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Minimalūs reikalavimai 40 000–144 000 EUR vertės pirkimo procedūroms 

Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, tiltų, 

stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, cemento, 

bėgių, pabėgių, pirkimas 

1. Teisinis 

pagrindas 

- Pagal taikomus nacionalinius 

pirkimų įstatymus 

- Pagal taikomus nacionalinius 

pirkimų įstatymus 

- Pagal taikomus nacionalinius 

pirkimų įstatymus 

2. Teisė verstis 

veikla 

- Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas statybų prekybininkų 

registre arba atitinkamame 

profesionalų registre.3 Jei Konkurso 

dalyvis yra konsorciumas, 

atitinkamus darbus atliekantis 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

- Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas atitinkamame 

profesiniame registre arba 

atitinkamame jo steigimo valstybės 

registre, jei atitinkamos valstybės 

norminiai aktai numato tokį 

reikalavimą.4 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, konsorciumo, 

teikiančio atitinkamas paslaugas, 

narys turi atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

- Konkurso dalyvis turi užtikrinti, kad 

prekės atitiktų tiekiamų prekių 

ženklinimo CE (Conformité 

Européenne) reikalavimus5, jei 

tokios prekės yra identifikuojamos 

taikomose Europos Komisijos 

išvardytose produktų grupėse.6 

3. Ekonominiai ir 

finansiniai 

pajėgumai 

- Konkurso dalyvio vidutinė metinė 

apyvarta per pastaruosius trejus 

finansinius metus nuo pirkimo 

paskelbimo dienos turi būti ne 

- Konkurso dalyvio vidutinė metinė 

apyvarta per pastaruosius trejus 

finansinius metus nuo pirkimo 

paskelbimo dienos turi būti ne 

- Konkurso dalyvio vidutinė metinė 

apyvarta per pastaruosius trejus 

finansinius metus nuo pirkimo 

paskelbimo dienos turi būti ne 

 

3 Jei toks reikalavimas netaikomas Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktuose, gali būti priimta registracija atitinkamame Konkurso dalyvio steigimo valstybės registre (jei tokį reikalavimą numato atitinkamos 
valstybės norminiai aktai). 
4 Registras turi būti nurodytas, jei vykdant prašomą profesinę veiklą Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktuose taikomi specialūs reikalavimai  

5 Taip pat žr. https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 
6 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, tiltų, 

stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, cemento, 

bėgių, pabėgių, pirkimas 

mažesnė kaip 100 % perkančiosios 

organizacijos (perkančiojo 

subjekto) numatytos sutarties 

kainos. Jei konkurso dalyvis rinkoje 

veikia trumpiau nei trejus metus, 

reikalavimas taikomas faktiniam 

Konkurso dalyvio veikimo 

laikotarpiui.7 

- Konkurso dalyvio finansiniai ir 

ekonominiai rodikliai, ypač 

paskutiniais audituotais metais (jei 

Konkurso dalyviui taikomi 

įstatymai reikalauja tikrinti 

finansinę atskaitomybę), einančiais 

prieš viešojo pirkimo metus, yra 

stabilūs, Konkurso dalyvio 

likvidumo koeficientas 

(trumpalaikis turtas padalytas iš 

trumpalaikių įsipareigojimų) yra 

lygus 1 arba geresnis, o Konkurso 

mažesnė kaip 100 % perkančiosios 

organizacijos (perkančiojo 

subjekto) numatytos sutarties 

kainos. Jei konkurso dalyvis rinkoje 

veikia trumpiau nei trejus metus, 

reikalavimas taikomas faktiniam 

Konkurso dalyvio veikimo 

laikotarpiui.8 

- Konkurso dalyvio finansiniai ir 

ekonominiai rodikliai, ypač 

paskutiniais audituotais metais (jei 

Konkurso dalyviui taikomi 

įstatymai reikalauja tikrinti 

finansinę atskaitomybę), einančiais 

prieš viešojo pirkimo metus, yra 

stabilūs, Konkurso dalyvio 

likvidumo koeficientas 

(trumpalaikis turtas padalytas iš 

trumpalaikių įsipareigojimų) yra 

lygus 1 arba geresnis, o Konkurso 

mažesnė kaip 100 % perkančiosios 

organizacijos (perkančiojo 

subjekto) numatytos sutarties 

kainos. Jei konkurso dalyvis rinkoje 

veikia trumpiau nei trejus metus, 

reikalavimas taikomas faktiniam 

Konkurso dalyvio veikimo 

laikotarpiui.9 

- Konkurso dalyvio finansiniai ir 

ekonominiai rodikliai, ypač 

paskutiniais audituotais metais (jei 

Konkurso dalyviui taikomi įstatymai 

reikalauja tikrinti finansinę 

atskaitomybę), einančiais prieš 

viešojo pirkimo metus, yra stabilūs, 

Konkurso dalyvio likvidumo 

koeficientas (trumpalaikis turtas 

padalytas iš trumpalaikių 

įsipareigojimų) yra lygus 1 arba 

geresnis, o Konkurso dalyvio 

 

7 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai sus ijusios 
su sutarties objektu. 
8 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai susijusios 
su sutarties objektu. 
9 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai susijusios 
su sutarties objektu. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, tiltų, 
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PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 
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PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, cemento, 

bėgių, pabėgių, pirkimas 

dalyvio nuosavybė yra teigiama. 

Naudojant šį reikalavimą, tikslus ir 

išsamus tokio reikalavimo 

apskaičiavimo metodo aprašymas 

nurodomas pirkimo 

dokumentuose. 

 

- Jei konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, jis nurodo visus 

konsorciumo narius, kurių apyvarta 

(bendrai) jis remiasi minėtam 

reikalavimui išpildyti, ir kiekvieno 

konsorciumo nario, kurio 

finansiniais pajėgumais Konkurso 

dalyvis remiasi, likvidumo 

koeficientas turi atitikti pirmiau 

nurodytą reikalavimą. 

dalyvio nuosavybė yra teigiama. Jei 

taikomas šis reikalavimas, pirkimo 

dokumentuose turi būti išsamiai 

aprašytas tikslus šio reikalavimo 

apskaičiavimo metodas. Jei 

konkurso dalyvis yra konsorciumas, 

jis nurodo visus konsorciumo 

narius, kurių apyvarta (bendrai) jis 

remiasi minėtam reikalavimui 

išpildyti, ir kiekvieno konsorciumo 

nario, kurio finansiniais pajėgumais 

Konkurso dalyvis remiasi, 

likvidumo koeficientas turi atitikti 

pirmiau nurodytą reikalavimą. 

nuosavybė yra teigiama. Jei 

taikomas šis reikalavimas, pirkimo 

dokumentuose turi būti išsamiai 

aprašytas tikslus šio reikalavimo 

apskaičiavimo metodas. Jei 

konkurso dalyvis yra konsorciumas, 

jis nurodo visus konsorciumo 

narius, kurių apyvarta (bendrai) jis 

remiasi minėtam reikalavimui 

išpildyti, ir kiekvieno konsorciumo 

nario, kurio finansiniais pajėgumais 

Konkurso dalyvis remiasi, 

likvidumo koeficientas turi atitikti 

pirmiau nurodytą reikalavimą. 
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4. Techniniai ir 

profesiniai 

pajėgumai 

- Per paskutinius [5–7] (penkerius 

septynerius10) metus iki pasiūlymo 

pateikimo dienos Konkurso dalyvis 

įgijo pagrindinio rangovo patirties 

vykdant bent [_ (__)]11 [geležinkelio 

/ tunelio / tilto / stoties / depo] 

statybos darbų sutartis, kurių 

kiekvienos vertė ne mažesnė kaip 

70 % numatomos vykdomo 

konkurso sutarties vertės [arba 

nurodykite kitą darbų apimties / 

galutinio darbų rezultato 

reikalavimo, panašaus į numatomą 

įsigyti pirkimo objektą, dydį, kurį 

reikia pasiekti, be piniginės vertės – 

reikalavimas turi prilygti 70 % 

vykdomo konkurso objekto 

apimties]. Sutartys turi būti 

- Per paskutinius [3–7] (trejus 

septynerius12) metus iki pasiūlymo 

pateikimo dienos Konkurso dalyvis 

įgijo pagrindinio rangovo patirties 

vykdant bent [_ (__)13] to paties 

objekto sutartis, kurių kiekvienos 

vertė ne mažesnė kaip 70 % 

numatomos vykdomo konkurso 

sutarties vertės [arba nurodykite 

kitą paslaugų / galutinio paslaugų 

rezultato reikalavimo, panašaus į 

numatomą įsigyti pirkimo objektą, 

dydį, kurį reikia pasiekti, be 

piniginės vertės – reikalavimas turi 

prilygti 70 % vykdomo konkurso 

objekto apimties]. Sutartys turi būti 

įvykdytos ir priimtos arba, jei 

vykdomos, atliktų ir priimtų 

- Per pastaruosius [3–5] (trejus 

penkerius14) metus iki pasiūlymo 

pateikimo dienos Konkurso dalyvis 

atliko mažiausiai [__ (__)15] panašios 

rūšies prekių tiekimus, kurių 

kiekvieno apimtis atitinka 100 % 

pagal vykstantį konkursą 

numatomų teikti prekių kiekį.  

- Jei dalyvis yra konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

 

10 5–7 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina pakankamą 
konkurenciją.  

11 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  

12 3–7 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina pakankamą 
konkurenciją. 
13 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  

14 3–5 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina pakankamą 
konkurenciją. 
15 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1. 
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įvykdytos ir priimtos arba, jei 

vykdomos, atliktų ir priimtų 

darbų vertė (arba apimtis) turi būti 

ne mažesnė nei pirmiau nurodyta 

vertė (arba apimtis). 

- Jei dalyvis yra konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. Konsorciumo narys, 

kurio kvalifikacija konsorciumas 

rėmėsi kvalifikacijai gauti, turi atlikti 

atitinkamus darbus, kuriems atlikti 

reikalaujama atitinkamos 

kvalifikacijos. 

paslaugų vertė (arba apimtis) turi 

būti ne mažesnė nei pirmiau 

nurodyta vertė. 

- Jei dalyvis yra konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. Konsorciumo narys, 

kurio kvalifikacija konsorciumas 

rėmėsi kvalifikacijai gauti, turi 

suteikti atitinkamas paslaugas, 

kurioms suteikti reikalaujama 

atitinkamos kvalifikacijos. 

5. Kokybės 

užtikrinimo 

standartai16 

- Konkurso dalyvis turi įdiegtą 

kokybės valdymo sistemą su 

kokybišką darbų atlikimą 

įrodančiais dokumentais. Konkurso 

dalyvis turi pateikti pasirašytas 

rekomendacijas / atsiliepimus.17 

- Konkurso dalyvis turi įdiegtą 

kokybės valdymo sistemą su 

kokybišką paslaugų teikimą 

įrodančiais dokumentais. Konkurso 

dalyvis turi pateikti pasirašytas 

rekomendacijas / atsiliepimus.18 

- Konkurso dalyvis turi įdiegtą 

kokybės valdymo sistemą su 

kokybišką prekių teikimą 

įrodančiais dokumentais. Konkurso 

dalyvis turi pateikti pasirašytas 

rekomendacijas / atsiliepimus.19 

 

16 Kokybės užtikrinimo standartų reikalavimai taip pat gali būti pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, o ne kvalifikacijos reikalavimų, dalis, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte. 
17 Pirkimo komisija turi nurodyti, kas yra „įrodantys dokumentai“ ir kokių dokumentų ir iš ko reikalaujama (pvz., pasirašyta trečiųjų šalių). 
18 Pirkimo komisija turi nurodyti, kas yra „įrodantys dokumentai“ ir kokių dokumentų ir iš ko reikalaujama (pvz., pasirašyta trečiųjų šalių). 
19 Pirkimo komisija turi nurodyti, kas yra „įrodantys dokumentai“ ir kokių dokumentų ir iš ko reikalaujama (pvz., pasirašyta trečiųjų šalių). 
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- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

6. Aplinkosaugos 

standartai20 

  - Konkurso dalyvis turi turėti 

aplinkosaugos vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 14001:2015 arba 

lygiavertį standartą [audituojant 

nepriklausomam auditoriui21], jei 

Konkurso dalyvis yra prekių 

gamintojas. Jei Konkurso dalyvis 

nėra prekių gamintojas, turi būti 

patvirtinta gamintojo atitiktis ISO 

14001:2015 arba lygiaverčiam 

standartui [audituojant 

nepriklausomam auditoriui22] 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys, kurio 

dalyvavimo sritis apima 

aplinkosaugos rezultatus ir (arba) 

 

20 Aplinkosaugos standartų reikalavimai taip pat gali būti pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, o ne kvalifikacijos reikalavimų, dalis, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte. 
21 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones 
22 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios Organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones  
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aplinkosaugos reikalavimus, turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

7. Duomenų 

apsaugos 

standartai, kai 

pirkimo 

objektas yra 

programinės 

įrangos ir 

(arba) 

informacinių 

sistemų 

kūrimas ar 

diegimas 

 - Reikalavimas įrodyti, kad serveris, 

kuriame yra „Rail Baltica“ „Rail 

Baltica“ projekto duomenys, yra ES 

/ EEE teritorijoje (pateikiant 

nuomos sutarties kopiją ir serverio 

nuotrauką arba, jei toks įrodymo 

būdas neįmanomas, bet kokius 

kitus serverio vietos įrodymus, 

apimančius serverio adresą ir kaip 

tiekėjas kontroliuoja, ar duomenys 

nėra perduodami už ES / EEE 

ribų).23 

- Reikalavimas įrodyti (parodyti), kad 

yra paskirtas asmuo, atsakingas už 

asmens duomenų valdymą 

(paskirtas duomenų apsaugos 

pareigūnas, jei to reikalauja 

įstatymai, arba kitas vidinis 

- Patirties reikalavimas: mažiausiai 2 

ankstesnės sutartys, susijusios su 

asmens duomenų ir svarbiausių 

verslo duomenų tvarkymo 

apimtimi serveryje, esančiame ES / 

EEE, taip pat nurodant ankstesnių 

Perkančiųjų organizacijų ar 

Sutarties šalių pavadinimus ir 

kontaktinius duomenis. 

 

23 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 
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kandidato darbuotojas, paskirtas 

kaip toks)24. 

- Patirties reikalavimas: mažiausiai 2 

ankstesnės sutartys, susijusios su 

asmens duomenų ir svarbiausių 

verslo duomenų tvarkymo 

apimtimi serveryje, esančiame ES / 

EEE, taip pat nurodant ankstesnių 

Perkančiųjų organizacijų ar 

Sutarčių šalių pavadinimus ir 

kontaktinius duomenis. 

  

 

24 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 
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Minimalūs reikalavimai 144 000 EUR ar didesnės vertės pirkimo procedūroms 

Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

1. Teisinis pagrindas - Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas komerciniame arba 

atitinkamame komercinės veiklos 

registre, jo steigimo valstybėje, jei 

atitinkamos valstybės norminiai 

aktai numato tokį reikalavimą. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

- Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas komerciniame arba 

atitinkamame komercinės veiklos 

registre, jo steigimo valstybėje, jei 

atitinkamos valstybės norminiai 

aktai numato tokį reikalavimą. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

- Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas komerciniame 

arba atitinkamame 

komercinės veiklos registre, 

jo steigimo valstybėje, jei 

atitinkamos valstybės 

norminiai aktai numato tokį 

reikalavimą. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

2. Teisė verstis veikla - Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas Statybos pardavėjų 

registre arba atitinkamame 

profesiniame registre arba 

atitinkamame jo steigimo 

valstybės registre, jei atitinkamos 

valstybės norminiai aktai numato 

tokį reikalavimą.  

- Konkurso dalyvis turi būti 

įregistruotas atitinkamame 

profesiniame registre arba 

atitinkamame jo steigimo 

valstybės registre, jei atitinkamos 

valstybės norminiai aktai numato 

tokį reikalavimą. 

- Konkurso dalyvis turi 

užtikrinti, kad prekės 

atitiktų tiekiamų prekių 

ženklinimo CE (Conformité 

Européenne) 

reikalavimus25, jei tokios 

prekės yra identifikuojamos 

taikomose Europos 

 

25 Taip pat žr. https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en
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- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, konsorciumo, 

atliekančio atitinkamus darbus, 

narys turi atitikti pirmiau 

nurodytus reikalavimus. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, konsorciumo, 

teikiančio atitinkamas paslaugas, 

narys turi atitikti pirmiau 

nurodytus reikalavimus. 

Komisijos išvardytose 

produktų grupėse.26 

3. Ekonominiai ir finansiniai 

pajėgumai 

- Konkurso dalyvio vidutinė metinė 

apyvarta per pastaruosius trejus 

finansinius metus nuo pirkimo 

paskelbimo dienos turi būti ne 

mažesnė kaip 100 % 

perkančiosios organizacijos 

(perkančiojo subjekto) numatytos 

sutarties kainos. Jei konkurso 

dalyvis rinkoje veikia trumpiau nei 

trejus metus, reikalavimas 

taikomas faktiniam Konkurso 

dalyvio veikimo laikotarpiui.27 

- Konkurso dalyvio finansiniai ir 

ekonominiai rodikliai, ypač 

paskutiniais audituotais metais 

- Konkurso dalyvio vidutinė metinė 

apyvarta per pastaruosius trejus 

finansinius metus nuo pirkimo 

paskelbimo dienos turi būti ne 

mažesnė kaip 100 % 

perkančiosios organizacijos 

(perkančiojo subjekto) numatytos 

sutarties kainos. Jei konkurso 

dalyvis rinkoje veikia trumpiau nei 

trejus metus, reikalavimas 

taikomas faktiniam Konkurso 

dalyvio veikimo laikotarpiui.28 

- Konkurso dalyvio finansiniai ir 

ekonominiai rodikliai, ypač 

paskutiniais audituotais metais (jei 

- Konkurso dalyvio vidutinė 

apyvarta per pastaruosius 

trejus finansinius metus 

nuo pirkimo paskelbimo 

dienos turi būti ne mažesnė 

kaip 100 % perkančiosios 

organizacijos (perkančiojo 

subjekto) numatytos 

sutarties kainos. Jei 

konkurso dalyvis rinkoje 

veikia trumpiau nei trejus 

metus, reikalavimas 

taikomas faktiniam 

 

26 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 
27 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai susijusios 
su sutarties objektu. 
28 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai susijusios 
su sutarties objektu. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

(jei Konkurso dalyviui taikomi 

įstatymai reikalauja tikrinti 

finansinę atskaitomybę), yra 

stabilūs, Konkurso dalyvio 

likvidumo koeficientas 

(trumpalaikis turtas padalytas iš 

trumpalaikių įsipareigojimų) yra 

lygus 1 arba geresnis, o Konkurso 

dalyvio nuosavybė yra teigiama. 

Naudojant šį reikalavimą, tikslus ir 

išsamus tokio reikalavimo 

apskaičiavimo metodo aprašymas 

nurodomas pirkimo 

dokumentuose. 

- Jei konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, jis nurodo visus 

konsorciumo narius, kurių 

apyvarta (bendrai) jis remiasi 

minėtam reikalavimui išpildyti, ir 

kiekvieno konsorciumo nario, 

kurio finansiniais pajėgumais 

Konkurso dalyvis remiasi, 

Konkurso dalyviui taikomi 

įstatymai reikalauja tikrinti 

finansinę atskaitomybę), yra 

stabilūs, Konkurso dalyvio 

likvidumo koeficientas 

(trumpalaikis turtas padalytas iš 

trumpalaikių įsipareigojimų) yra 

lygus 1 arba geresnis, o Konkurso 

dalyvio nuosavybė yra teigiama. 

Naudojant šį reikalavimą, tikslus ir 

išsamus tokio reikalavimo 

apskaičiavimo metodo aprašymas 

nurodomas pirkimo 

dokumentuose. 

- Jei konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, jis nurodo visus 

konsorciumo narius, kurių 

apyvarta (bendrai) jis remiasi 

minėtam reikalavimui išpildyti, ir 

kiekvieno konsorciumo nario, 

kurio finansiniais pajėgumais 

Konkurso dalyvis remiasi, 

Konkurso dalyvio veikimo 

laikotarpiui.29 

- Konkurso dalyvio 

finansiniai ir ekonominiai 

rodikliai, ypač paskutiniais  

audituotais metais (jei 

Konkurso dalyviui taikomi 

įstatymai reikalauja tikrinti 

finansinę atskaitomybę), 

yra stabilūs, Konkurso 

dalyvio likvidumo 

koeficientas (trumpalaikis 

turtas padalytas iš 

trumpalaikių 

įsipareigojimų) yra lygus 1 

arba geresnis, o Konkurso 

dalyvio nuosavybė yra 

teigiama. Naudojant šį 

reikalavimą, tikslus ir 

išsamus tokio reikalavimo 

apskaičiavimo metodo 

aprašymas nurodomas 

pirkimo dokumentuose. 

 

29 Jei sutarties taikymo sritis yra labai specializuota ir dėl to tikėtina, kad bendrą tiekėjų apyvartą didele dalimi formuos kita veikla, mažai susijusi su sutarties apimtimi, gali būti prašoma apyvartos, tiesiogiai susijusios 
su sutarties objektu. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

likvidumo koeficientas turi atitikti 

pirmiau nurodytą reikalavimą. 

likvidumo koeficientas turi atitikti 

pirmiau nurodytą reikalavimą. 

- Jei konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, jis nurodo 

visus konsorciumo narius, 

kurių apyvarta (bendrai) jis 

remiasi minėtam 

reikalavimui išpildyti, ir 

kiekvieno konsorciumo 

nario, kurio finansiniais 

pajėgumais Konkurso 

dalyvis remiasi, likvidumo 

koeficientas turi atitikti 

pirmiau nurodytą 

reikalavimą. 

4. Techniniai ir profesiniai 

pajėgumai30 

- Per paskutinius [5–7] (penkerius 

septynerius31) metus iki 

pasiūlymo pateikimo dienos 

Konkurso dalyvis įgijo pagrindinio 

rangovo patirties vykdant bent [_ 

- Per paskutinius [3–7] (trejus 

septynerius39) metus iki pasiūlymo 

pateikimo dienos Konkurso 

dalyvis įgijo pagrindinio rangovo 

patirties vykdant bent [_ (__)40] to 

- Per pastaruosius [3–5] 

(trejus penkerius47) metus 

iki pasiūlymo pateikimo 

dienos Konkurso dalyvis 

 

30Jei reikalingi ekspertai, taikomi nurodyti reikalavimai. 
315–7 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir taikomus teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina 
pakankamą konkurenciją. 
39 3–7 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina pakankamą 

konkurenciją. 
40 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  

47 3–5 metų patirtis taikoma atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atliktų rinkos tyrimų rezultatus ir taikomus teisės aktų reikalavimus. Pasirinkdama priimtiną laikotarpį, Perkančioji organizacija užtikrina 
pakankamą konkurenciją. 
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2021 m. balandis, 3 versija 

Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

(__)]32 [geležinkelio / tunelio / tilto 

/ stoties / sandėlio] darbų sutartis 

[atitinkančias [ _ (__)]33 standartą (-

us)), kurių kiekvienos vertė ne 

mažesnė kaip 70 % numatomos 

vykdomo konkurso sutarties 

vertės [arba nurodykite kitą darbų 

apimties / galutinio darbų 

rezultato reikalavimo, panašaus į 

numatomą įsigyti pirkimo 

objektą, dydį, kurį reikia pasiekti, 

be piniginės vertės – reikalavimas 

turi prilygti 70 % vykdomo 

konkurso apimties]. Sutartys turi 

būti įvykdytos ir priimtos arba, jei 

vykdomos, atliktų ir priimtų 

darbų vertė (arba apimtis) turi 

būti ne mažesnė nei pirmiau 

nurodyta vertė (arba apimtis). 

- Geležinkelio bėgių tiesimo tikslais 

Konkurso dalyvis per visą sutarties 

paties objekto  sutartis [atitinkanti 

[_(_)] standartą (-us)]41, kurių 

kiekvienos vertė ne mažesnė kaip 

70 % numatomos vykdomo 

konkurso sutarties vertės [arba 

nurodykite kitą paslaugų / 

galutinio paslaugų rezultato 

reikalavimo, panašaus į 

numatomą įsigyti pirkimo objektą, 

dydį, kurį reikia pasiekti, be 

piniginės vertės – reikalavimas turi 

prilygti 70 % vykdomo konkurso 

apimties]. Sutartys turi būti 

įvykdytos ir priimtos arba, jei 

vykdomos, atliktų ir priimtų 

paslaugų vertė (arba apimtis) turi 

būti ne mažesnė nei pirmiau 

nurodyta vertė. 

 

- Geležinkelio [projektavimo darbų 

priežiūrai / tiesimo darbų 

įvykdė bent [1 (vieną)]48 

panašios rūšies prekių 

[atitinkančių [ _ 

(__)]49standartą(-us)  

tiekimo sutartį su 

įrodymais, kad buvo 

kokybiškai įvykdyti 

tiekimai, kurių vertė atitinka 

100 % vykdomo konkurso 

apimties (vertinant 

ilgalaikes ir (arba) 

preliminariąsias sutartis, 

nustatant orientacinės 

sumos procentinę dalį reikia 

atsižvelgti į planuojamą 

sutarties trukmę; ankstesnė 

panašių prekių tiekimo 

panašia metine apimtimi 

patirtis gali būti laikoma 

pakankamu įrodymu).  

 

 

32 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1. 
33 Jei svarbu taikyti ES standartą, apsvarstykite galimybę įtraukti šį reikalavimą. 
41 Jei svarbu taikyti ES standartą, apsvarstykite galimybę įtraukti šį reikalavimą. 
48  Nurodomas sutarčių skaičius, kuris turi būti ne mažesnis nei 1. 

49 Jei svarbu taikyti ES standartą, apsvarstykite galimybę įtraukti šį reikalavimą. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

galiojimo laiką turi turėti šiuos 

pagrindinius ekspertus: 

1. atsakingą statybos darbų vadovą, 

turintį šią kvalifikaciją:  

1.1. galiojantį geležinkelio bėgių 

tiesimo darbų vykdymo 

sertifikatą arba lygiavertį 

pažymėjimą; 

1.2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus įgytą 

atsakingo statybos darbų 

vadovo patirtį bent [_ (__)]34 

statybos darbų projektuose, 

kurie buvo užbaigti ir priimti 

sutartu terminu ir kokybe, iš 

kurių:  

o bent 1 (vienas) yra 

geležinkelio bėgių tiesimo 

projektas, kuriame nutiesto 

geležinkelio ilgis turi būti ne 

mažesnis kaip 50 % 

priežiūrai / projektavimui – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

Konkurso dalyvis per visą sutarties 

galiojimo laiką turi turėti 

geležinkelio [projektavimo darbų 

prižiūrėtoją / tiesimo darbų 

prižiūrėtoją / projektuotoją – 

pasirinkite tinkamą (-us)], kuris 

turi šią kvalifikaciją:  

1. galiojantį geležinkelio tiesimo 

darbų [priežiūros / 

projektavimo – pasirinkite 

tinkamą (-us)] sertifikatą arba 

lygiavertį pažymėjimą;  

2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus iki 

pasiūlymų pateikimo dienos 

įgytą geležinkelio tiesimo 

[prižiūrėtojo / projektuotojo – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

patirtį, įgytą vykdant bent [_ 

(__)]42 geležinkelio statybos 

- Jei dalyvis yra 

konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu 

turi atitikti pirmiau 

nurodytus reikalavimus. 

 

34 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
42 Nurodomas projektų skaičius. Projektų turi būti ne mažiau kaip 1. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo, ir dar 

30 % numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo turi 

sudaryti kiti įvykdyti ir priimti 

projektai (jei vienas projektas 

neapima 80 % numatomo 

vykdomo konkurso 

kilometražo), visi teikiami 

projektai turi sudaryti 80 % 

numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo, tačiau 

nė vienas teikiamas projektas 

negali būti mažesnis nei 10 % 

numatomo vykdomo 

konkurso geležinkelio 

kilometražo; 

2. bent 1 (viename) geležinkelio 

kontaktiniame tinkle įrengti 

išoriniai elektros tinklai, kurių 

ilgis ne mažiau 50 % numatomo 

vykstančio konkurso 

kilometražo, ir dar 30 % 

numatomo vykstančio konkurso 

kilometražo turi sudaryti kiti 

užbaigti ir priimti projektai (jei 

projektą (projektas turi būti 

baigtas ir priimtas sutartu 

terminu ir sutartos kokybės), 

kuriame jis prižiūrėjo / 

projektavo bent šias veiklas:  

o bent 1 (viename) 

geležinkelio tiesimo 

projekte: geležinkelio, 

kurio ilgis turi būti ne 

mažesnis kaip 50 % 

numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo, ir 

dar 30 % numatomo 

vykdomo konkurso 

kilometražo turi sudaryti 

kiti įvykdyti ir priimti 

projektai (jei vienas 

projektas neapima bent 

80 % numatomo 

konkurso kilometražo), 

visi projektai turi sudaryti 

80 % numatomo 

vykdomo konkurso 

kilometražo, tačiau nė 

vienas teikiamas 

projektas negali būti 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

vienas projektas neapima 80 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo), visi teikiami 

projektai turi sudaryti 80 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo, tačiau nė vienas 

teikiamas projektas negali būti 

mažesnis nei 10 % numatomo 

vykdomo konkurso geležinkelio 

kilometražo; Įrengtas bent vienas 

(1) kontrolės, valdymo ir 

signalizacijos posistemis, kurio 

ilgis – ne mažiau 50 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo, ir dar 30 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo turi sudaryti kiti 

baigti ir priimti projektai (jei 

vienas projektas neapima 80 % 

konkurso kilometražo), visi 

teikiami projektai turi sudaryti 80 

% numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo, tačiau nė 

vienas teikiamas projektas negali 

būti mažesnis nei 10 % 

mažesnis nei 10 % 

numatomo vykdomo 

konkurso geležinkelio 

kilometražo; 

o bent 1 (viename) 

projekte: geležinkelio 

iešmųįrengimą.  

- Be to, [tiltų / viadukų / ekodukų 

(ar panašių konstrukcijų) – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

[statybos darbų priežiūros / 

projektavimo / projektavimo 

darbų priežiūros – pasirinkite 

tinkamą (-us)] tikslais Konkurso 

dalyvis per visą sutarties galiojimo 

laiką turi turėti statybos darbų 

prižiūrėtoją, kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

1. galiojantį [tiltų / viadukų / 

ekodukų (ar panašių 

konstrukcijų) – pasirinkite 

tinkamą (-us)] statybos darbų 

[priežiūros / projektavimo / 

projektavimo priežiūros – 

pasirinkite tinkamą (-us)]  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

numatomo vykdomo konkurso 

geležinkelio kilometražo.  

Geležinkelio bėgių tiesimo darbų 

vadovą, turintį šią kvalifikaciją: 

2.1.  galiojantį geležinkelio tiesimo 

darbų vykdymo sertifikatą arba 

lygiavertį pažymėjimą; 

2.2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus įgytą 

geležinkelio tiesimo darbų 

vadovo patirtį, įgytą vykdant 

bent [ _ (__)35] geležinkelio 

tiesimo darbų projektą, 

kuriame nutiesto geležinkelio 

ilgis turi būti ne mažesnis kaip 

50 % numatomo vykdomo 

konkurso kilometražo 

(projektas turi būti baigtas ir 

priimtas sutartu terminu ir 

sutartos kokybės), ir dar 30 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo turi sudaryti kiti 

sertifikatą arba lygiavertį 

pažymėjimą; 

2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus iki 

pasiūlymų pateikimo datos 

įgytą bent [ _ (__)]43 

geležinkelio tiltų, kurių ilgis ne 

mažesnis kaip 100 % 

vykdomame konkurse 

numatomo tilto ilgio, 

[priežiūros / projektavimo – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

patirtį (projektas turi būti 

baigtas ir priimtas sutartu 

terminu ir sutartos kokybės). 

- Be to, tunelio [statybos darbų 

priežiūros / projektavimo / 

projektavimo darbų priežiūros – 

pasirinkite tinkamą (-us)] tikslais 

Konkurso dalyvis per visą sutarties 

galiojimo laiką turi turėti tunelio 

[statybos darbų prižiūrėtoją / 

 

35 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
43 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

įvykdyti ir priimti projektai (jei 

ankstesnis (-i) projektas (-i) 

neapima 80 % konkurso 

kilometražo), visi teikiami 

projektai turi sudaryti 80 % 

numatomo vykdomo konkurso 

kilometražo, tačiau nė vienas 

teikiamas projektas negali būti 

mažesnis nei 10 % numatomo 

vykdomo konkurso 

geležinkelio kilometražo. 

 

- Be to, [tiltų / viadukų / ekodukų 

(ar panašių konstrukcijų) – 

pasirinkite tinkamą (-us)] statybos 

tikslais Konkurso dalyvis per visą 

sutarties galiojimo laiką turi turėti 

[tilto / viaduko / ekoduko (ar 

panašios konstrukcijos) – 

pasirinkite tinkamą (-us)] statybos 

darbų vadovą, kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

projektuotoją / projektavimo 

darbų prižiūrėtoją – pasirinkite 

tinkamą (-us)], kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

1. galiojantį sertifikatą arba 

atitinkamą tunelio statybos 

darbų [priežiūros / 

projektavimo – pasirinkite 

tinkamą (-us)] pažymėjimą; 

2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus iki 

pasiūlymų pateikimo datos 

įgytą bent  [ _ (__)44] 

geležinkelio tunelių, kurių ilgis 

ne mažesnis kaip 100 % 

vykdomame konkurse 

numatomo tunelio ilgio, 

[prižiūrėtojo / projektuotojo – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

patirtį (projektas turi būti 

baigtas ir priimtas sutartu 

terminu ir sutartos kokybės). 

 

44 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

1. galiojantį sertifikatą [tilto / 

viaduko / ekoduko (ar panašios 

konstrukcijos) – pasirinkite 

tinkamą (-us)] statybos darbų 

vykdymui arba lygiavertį 

pažymėjimą; 

2. per pastaruosius 7 (septynerius) 

metus įgytą tilto statybos darbų 

vadovo patirtį statant mažiausiai 

[_ (__)36] geležinkelio tiltus, kurių 

ilgis ne mažesnis kaip 100 % 

numatomo [tilto / viaduko / 

ekoduko (ar panašios 

konstrukcijos) – pasirinkite 

tinkamą (-us)) pagal vykdomą 

konkursą ilgio (projektas turi būti 

baigtas ir priimtas sutartu 

terminu ir sutartos kokybės). 

- Be to, tunelių statybai Konkurso 

dalyvis per visą sutarties galiojimo 

laiką turi turėti tunelių statybos 

darbų vadovą, kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

- Be to, stočių ir sandėlių [statybos 

darbų priežiūros / projektavimo / 

projektavimo darbų priežiūros – 

pasirinkite tinkamą (-us)] tikslais 

Konkurso dalyvis per visą sutarties 

galiojimo laiką turi turėti elektros 

įrenginių, elektroninių ryšių 

sistemų ir tinklo, šildymo sistemų, 

vėdinimo sistemų, rekuperacijos ir 

aušinimo sistemų, vandens ir 

nuotekų sistemų statybos darbų 

[prižiūrėtoją / projektuotoją – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

(kiekvienos sistemos [prižiūrėtoją 

/ projektuotoją – pasirinkite 

tinkamą (-us)] [čia nurodykite, ar 

tas pats asmuo gali apimti daugiau 

nei vieną sritį ir kurias sritis – reikia 

įrodyti atitinkamą darbo su 

kiekviena sistema patirtį]), kuris 

turi šią kvalifikaciją: 

1. galiojantį sertifikatą arba 

lygiavertį statybos darbų 

[priežiūros / projektavimo – 

 

36 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

1. galiojantį tunelių statybos darbų 

vykdymo sertifikatą arba 

lygiavertį pažymėjimą; 

2. per pastaruosius 7 (septynerius) 

metus įgytą tunelių statybos 

darbų vadovo patirtį statant 

mažiausiai [_ (__)37] geležinkelio 

tunelius, kurių ilgis ne mažesnis 

kaip 100 % numatomo tunelio 

pagal vykdomą konkursą ilgio 

(projektas turi būti baigtas ir 

priimtas sutartu terminu ir 

sutartos kokybės). 

- Be to, [stočių, sandėlių, techninės 

priežiūros įrenginių ar panašių 

konstrukcijų – pasirinkite tinkamą 

(-us)] statybai Konkurso dalyvis 

per visą sutarties galiojimo laiką 

turi turėti elektros įrenginių, 

elektroninių ryšių sistemų ir tinklo, 

šildymo sistemų, vėdinimo 

sistemų, rekuperacijos ir aušinimo 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

pažymėjimą;  

2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus įgytą 

atitinkamų statybos darbų 

[prižiūrėtojo / projektuotojo – 

pasirinkite tinkamą (-us)] 

patirtį statant bent [ _ (__)45] 

atitinkamas sistemas 

viešuosiuose arba 

pramoniniuose pastatuose, 

kurių dydis panašus į pastatų 

pagal vykdomą konkursą 

projekto dydžiui (atitinkamas 

projektas turi būti baigtas ir 

priimtas sutartu terminu ir 

sutartos kokybės). 

- [Kitoms, čia nenurodytoms 

paslaugoms] Konkurso dalyvis per 

visą sutarties galiojimo laiką turi 

projekto vadovą, kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

 

37 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1. 
45 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1. 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

sistemų, vandens ir nuotekų 

sistemų statybos darbų vadovą 

(kiekvienos sistemos valdytoją 

[čia nurodykite, ar tas pats asmuo 

gali apimti daugiau nei vieną sritį 

ir kurias sritis – reikia įrodyti 

atitinkamą darbo su kiekviena 

sistema patirtį]), kuris turi šią 

kvalifikaciją: 

1. galiojantį sertifikatą arba 

lygiavertį atitinkamų statybos 

darbų vykdymo pažymėjimą; 

2. per pastaruosius 7 

(septynerius) metus įgytą 

atitinkamų statybos darbų 

vadovo patirtį statant 

mažiausiai [_ (__)38] atitinkamas 

sistemas [viešuosiuose arba 

pramoniniuose pastatuose / 

įrenginiuose – pasirinkite 

tinkamą (-us)], kurių dydis 

panašus į vykdomo konkurso 

1. Jei reikia, galiojantį 

sertifikatą arba lygiavertį 

pažymėjimą pirkimo skelbime 

aprašytoms paslaugoms; 

2. Per pastaruosius 7 

(septynerius) metus iki 

pasiūlymo pateikimo datos 

įgytą projekto vadovo patirtį 

vykdant bent  [ _ (__)46] 

paslaugų teikimo sutartį (-is), 

kurios vertė yra bent 100 % 

numatytos vykdomo 

konkurso sutarties vertės 

(sutartis turi būti baigta ir 

priimta sutartu terminu ir 

sutartos kokybės). 

- Jei dalyvis yra konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. Konsorciumo narys, 

kurio kvalifikacija konsorciumas 

rėmėsi kvalifikacijai gauti, turi 

 

38 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
46 Nurodomas projektų skaičius.  Projektų turi būti ne mažiau kaip 1.  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

[pastatų / įrenginių – pasirinkite 

tinkamą (-us)] projekto dydį 

(atitinkamas projektas turi būti 

baigtas ir priimtas sutartu 

terminu ir sutartos kokybės). 

- Jei dalyvis yra konsorciumas, 

konsorciumo nariai kartu turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. Konsorciumo narys, 

kurio kvalifikacija konsorciumas 

rėmėsi kvalifikacijai gauti, turi 

atlikti atitinkamus darbus, 

kuriems atlikti reikalaujama 

atitinkamos kvalifikacijos. 

suteikti atitinkamas paslaugos, 

kurioms suteikti reikalaujama 

atitinkamos kvalifikacijos. 

5. Kokybės užtikrinimo 

standartai50 

- Konkurso dalyvis turi turėti 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 9001:2015 arba 

lygiavertį standartą [audituojant 

nepriklausomam auditoriui51]  

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

- Konkurso dalyvis turi turėti 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 9001:2015 arba 

lygiavertį standartą [audituojant 

nepriklausomam auditoriui52]  

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

- Konkurso dalyvis turi turėti 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 9001:2015 

arba lygiavertį standartą 

[audituojant 

nepriklausomam 

auditoriui53]. Jei Konkurso 

 

50 Kokybės užtikrinimo standartų reikalavimai taip pat gali būti pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, o ne kvalifikacijos reikalavimų, dalis, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte. 
51 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones 
52 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones 
53 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

konsorciumo narys turi atitikti 

pirmiau nurodytus reikalavimus. 

dalyvis yra konsorciumas, 

kiekvienas konsorciumo 

narys turi atitikti pirmiau 

nurodytus reikalavimus. 

6. Aplinkosaugos standartai54 - Konkurso dalyvis turi turėti 

aplinkosaugos vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 14001:2015 arba 

lygiavertį standartą [audituojant 

nepriklausomam auditoriui55]. Jei 

Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys, kurio 

dalyvavimo sritis apima 

aplinkosaugos rezultatus ir (arba) 

aplinkosaugos reikalavimus, turi 

atitikti pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

- Jei vykdant pirkimą reikia spręsti 

aplinkosaugos klausimus, 

Konkurso dalyvis turi pateikti 

ankstesnės patirties sprendžiant 

panašius klausimus ankstesnėse 

sutartyse įrodymus.56 

- Konkurso dalyvis turi turėti 

aplinkosaugos vadybos 

sistemą, atitinkančią ISO 

14001:2015 arba lygiavertį 

standartą [audituojant 

nepriklausomam 

auditoriui57]. 

- Jei Konkurso dalyvis yra 

konsorciumas, kiekvienas 

konsorciumo narys, kurio 

dalyvavimo sritis apima 

aplinkosaugos rezultatus ir 

(arba) aplinkosaugos 

reikalavimus, turi atitikti 

pirmiau nurodytus 

reikalavimus. 

 

54 Aplinkosaugos standartų reikalavimai taip pat gali būti pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, o ne kvalifikacijos reikalavimų, dalis, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte. 
55 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones  
56 Pirkimo komisija nustato,  kokios patirties ir kokių įrodymų reikia (nustatyti atsižvelgiant į paslaugų specifiką) 
57 Išskyrus atvejus, kai Perkančiosios organizacijos šalies teisės aktai leidžia kitokias įrodymo priemones  
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

7. Duomenų apsaugos 

standartai, kai pirkimo 

objektas yra programinės 

įrangos ir (arba) 

informacinių sistemų 

kūrimas ar diegimas 

 - Reikalavimas įrodyti, kad serveris, 

kuriame yra „Rail Baltica“ „Rail 

Baltica“ projekto duomenys, yra 

ES / EEE teritorijoje (pateikiant 

nuomos sutarties kopiją ir serverio 

nuotrauką arba, jei toks įrodymo 

būdas neįmanomas, bet kokius 

kitus serverio vietos įrodymus, 

apimančius serverio adresą ir kaip 

tiekėjas kontroliuoja, ar duomenys 

nėra perduodami už ES / EEE 

ribų).58 

- Reikalavimas įrodyti (parodyti), 

kad yra paskirtas asmuo, 

atsakingas už asmens duomenų 

valdymą (paskirtas duomenų 

apsaugos pareigūnas, jei to 

reikalauja įstatymai, arba kitas 

vidinis kandidato darbuotojas, 

paskirtas kaip toks).59 

- Patirties reikalavimas: mažiausiai 2 

ankstesnės sutartys, susijusios su 

asmens duomenų ir svarbiausių 

- Patirties reikalavimas: 

mažiausiai 2 ankstesnės 

sutartys, susijusios su 

asmens duomenų ir 

svarbiausių verslo 

duomenų tvarkymo 

apimtimi serveryje, 

esančiame ES / EEE, taip pat 

nurodant ankstesnių 

Perkančiųjų organizacijų ar 

Sutarties šalių pavadinimus 

ir kontaktinius duomenis.  

 

58 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 

59 Reikalaujama kaip pasiūlymo tinkamumo ar vertinimo kriterijų, kaip numatyta šių Gairių 2 priedo 2.6 punkte 
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Reikalavimas DARBŲ, pvz., geležinkelio, tunelių, 

tiltų, stočių, telkinių, pirkimas 

PASLAUGŲ, pvz., projektavimo, 

projektavimo priežiūros, statybos 

priežiūros, inžinerinių konsultacijų 

paslaugų, pirkimas 

PREKIŲ, pvz., smėlio, žvyro, 

cemento, bėgių, pabėgių, 

pirkimas 

verslo duomenų tvarkymo 

apimtimi serveryje, esančiame ES / 

EEE, taip pat nurodant ankstesnių 

Perkančiųjų organizacijų ar 

Sutarties šalių pavadinimus ir 

kontaktinius duomenis. 

 

 

Minimalūs reikalavimai 10 000–39 999 EUR vertės pirkimo procedūroms 

Toliau nurodyta konkurso dalyvio deklaracija,  kartu su minimaliais taikomuose nacionaliniuose pirkimų įstatymuose nustatytais reikalavimais. Jei privalomi 

atitinkamų nacionalinių pirkimų įstatymų reikalavimai jau apima bet kuriuos iš toliau nurodytų reikalavimų , Konkurso dalyvis turi pateikti įrodymus arba jei 

duomenys yra prieinami Perkančiajai organizacijai nemokamai, tai konkretaus punkto nereikalaujama dalyvio deklaracijoje. 

1. Konkurso dalyvis turi įstatymais numatytą teisę atlikti darbus ir (arba) teikti paslaugas, ir (arba) tiekti reikalingas prekes. 

2. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą, visiškai atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų reikalavimus ir visus Perkančiosios organizacijos pateiktus 

paaiškinimus. 

3. Konkurso dalyvio siūlomiems darbams, paslaugoms ar prekėms netaikomos jokios trečiųjų asmenų teisės į turtą, interesai ar kitos teisės. 

4. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą nepriklausomai nuo kitų asmenų, įmonių ar šalių ir pateiktas pasiūlymas visais atžvilgiais yra sąžiningas, be slaptų 

susitarimų ar apgaulės. 

5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas ir jo verslo veikla nebuvo sustabdyta dėl panašių priežasčių. 

6. Konkurso dalyvis nėra tiriamas ir nėra kaltinamas neteisėta veikla. 
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7. Konkurso dalyvis neturi mokestinių skolų, viršijančių 150 EUR [mokesčių skolų padengimas leidžiamas tik tuo atveju, jei tai leidžia galiojantys pirkimų 

įstatymai]. 

8. Konkurso dalyvis įsipareigoja kokybiškai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus už siūlomą kainą. 

 

Minimalūs reikalavimai, taikomi išimtims pagal atitinkamus nacionalinius pirkimų, kurių vertė yra 10 000 EUR ar daugiau, įstatymus 

Konkurso dalyvio savideklaracija, kurioje nurodoma: . 

1. Konkurso dalyvis turi įstatymais numatytą teisę atlikti darbus ir (arba) teikti paslaugas, ir (arba) tiekti reikalingas prekes. 

2. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą, visiškai atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų reikalavimus ir visus Perkančiosios organizacijos pateiktus 

paaiškinimus. 

3. Konkurso dalyvio siūlomiems darbams, paslaugoms ar prekėms netaikomos jokios trečiųjų asmenų teisės į turtą, interesai ar kitos teisės. 

4. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą nepriklausomai nuo kitų asmenų, įmonių ar šalių ir pateiktas pasiūlymas visais atžvilgiais yra sąžiningas, be slaptų 

susitarimų ar apgaulės. 

5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas ir jo verslo veikla nebuvo sustabdyta ar suspenduota dėl panašių priežasčių. 

6. Konkurso dalyvis nėra tiriamas ir nėra kaltinamas neteisėta veikla (t. y. mokesčių vengimu, įdarbinimu be sutarties ir pan.). 

7. Konkurso dalyvis įsipareigoja kokybiškai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus už siūlomą kainą. 

 

Minimalūs reikalavimai pirkimo procesams, kurių vertė mažesnė nei 10 000 EUR 

Konkretūs minimalūs reikalavimai nenustatomi, tačiau turi būti tikimasi, kad Konkurso dalyvis laikysis atitinkamuose nacionaliniuose viešųjų pirkimų įstatymuose 

nustatytų pagrindinių principų, veiks skaidriai, patikrinamai ir proporcingai bei laikysis tiekėjų ir subrangovų elgesio kodekso.
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3 PRIEDAS. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMO PRINCIPAI 

Sudarydamos pirkimo dokumentus šalys, kurioms taikomas šis dokumentas, vadovaujasi toliau nurodytais 

principais: 

1. Dokumentai turi būti sisteminami ir formatuojami aiškiai, glaustai ir suprantamai, kad būtų išvengta 

painiavos, nesusipratimo ir prieštaringų pareiškimų. Dokumentuose vartojama kalba ir terminija turi būti 

nuosekli. 

2. Kiek įmanoma, turi būti vengiama bet kokio informacijos ir teiginių dubliavimosi, laikantis principo – vieną 

reikalavimą ir (arba) sąlygą išdėstyti tik vieną kartą. 

3. Kai pateikiami tokie pirkimo dokumentai, visa pirkimo dokumentų paketo struktūra turi būti kaip nurodyta 

toliau: 

3.1. Nuostatai – apimantys, be apribojimų, nurodymus konkurso dalyviams su pagrindiniais parametrais 

ir pagrindiniais pirkimo duomenimis, pateikimo datomis, minimaliais kvalifikacijos reikalavimais ir 

panašia informacija. Tai bendras pirkimo dokumentas, prie kurio pridedami kiti pirkimo paketo 

dokumentai. 

3.2. Pasiūlymų pateikimo formos / paraiškų pateikimo formos – formos, kurias privalo pateikti 

pareiškėjai (konkurso dalyviai), nurodydami prašomus duomenis, kad būtų galima peržiūrėti ir įvertinti 

pareiškėjų (konkurso dalyvių) kvalifikaciją, paraiškų ir pasiūlymų tinkamumą bei įvertinti paraiškas ir 

pasiūlymus. 

3.3. Techninė specifikacija – techninė specifikacija nustato reikalavimus darbams, paslaugoms ar 

prekėms. Techninės specifikacijos garantuoja vienodas galimybes visiems Konkurso dalyviams ir 

nesudaro jokių nepagrįstų konkurencijos apribojimų vykdant pirkimą. Techninė specifikacija tampa 

Sutarties dalimi – priedu, be jokių pakeitimų po pasiūlymų pateikimo dienos. Tuo tikslu pridedama 

aiški nuoroda. 

3.4. Sutarties projektas – pagrindinė sutarties dalis, įskaitant susitarimą (Sutarties reikalavimai įtraukti į 

šių Gairių 9 priedą ir jų turi būti laikomasi rengiant Sutarčių projektus).   

 

4. Jei dėl elektroninės pirkimų sistemos, kurios struktūra yra iš anksto nustatyta, nėra parengta atskira pirkimo 

dokumentacija, informacijos struktūra turi atitikti iš anksto nustatytą tokios elektroninės sistemos struktūrą. 

5. Pareiškėjo (konkurso dalyvio) pateiktos prielaidos nėra Sutarties dalis. Visos prielaidos, kurios 

neprieštarauja pirkimo paketo dokumentacijos ir (arba) pirkimo įstatymo reikalavimams, turi būti 

paaiškintos pirkimo proceso metu.   
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4 PRIEDAS. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ELGESIO KODEKSAS 

Naudos gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos įsipareigoja bendrauti su savo suinteresuotosiomis šalimis 

 

1. Teisėtumas: 

(a)  Perkančiosios organizacijos laikosi nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių visais atvejais, 

kai veikia kaip perkančiosios organizacijos, apibrėžtos nacionaliniuose teisės aktuose, 

perkeliančiuose 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų ir panaikinančios Direktyvą 2004/18/EB, 2 straipsnio 

nuostatas, arba perkantieji subjektai, kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 

perkeliančiuose 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, 3 

straipsnio nuostatas.  

(b) Be to, 2016 m. birželio 16 d. Naudos gavėjų ir „RB Rail AS“, Estijos Respublikos 

ekonomikos ir ryšių ministerijos, Latvijos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos 

Respublikos transporto ir ryšių ministerijos sudarytoje sutartyje Naudos gavėjai sutiko, 

kad retais atvejais, kai nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės neįpareigoja Naudos gavėjų 

pirkti prekes, paslaugas ar darbus reguliuojama tvarka, taip pat tų Įgyvendinančių 

institucijų, kurios nėra perkančiosios organizacijos, ir jei numatoma pirkimo vertė lygi 40 

000 EUR be PVM ar daugiau, jie įsigyja prekes, paslaugas ar darbus laikydamiesi sutartos 

ir (arba) čia nustatytos tvarkos. Sutarta tvarka, kurią gali prireikti šiek tiek pakoreguoti dėl 

atitinkamų nacionalinių įstatymų ypatumų, grindžiama toliau nurodytais principais (ir 

atitinkamu taikomu teisiniu reglamentavimu). 

(i) Atitinkama Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus, sudaro mažiausiai 

trijų narių pirkimų komisiją, užtikrindama, kad ši komisija būtų kompetentinga 

pirkimų, dėl kurių sudaroma sutartis, srityje. Viešųjų pirkimų komisija, 

vykdydama savo pareigas, turi teisę kviesti ekspertus, kurie yra įsipareigoję 

neatskleisti informacijos ir laikosi neatskleidimo įpareigojimų bei principų ir 

įsipareigojimų, kylančių iš galiojančių teisės aktų ir gairių. Ekspertai – tai 

Perkančiųjų organizacijų vidaus darbuotojai, o jei šie darbuotojai nepasiekiami 

dėl laiko ar išteklių apribojimų arba kitų priežasčių – užsakomosios paslaugos.  

(ii) Jei vykdytinas pirkimas yra išimtis iš reglamentuojamos tvarkos pagal jai 

taikomus atitinkamus nacionalinius pirkimų įstatymus arba, remiantis tokiais 

taikomais nacionaliniais pirkimų įstatymais, nereikia sudaryti pirkimo 

komisijos, Perkančioji Organizacija sudaro pirkimo komisiją pagal šias taisykles 

ir atitinkamos Perkančiosios Organizacijos viešųjų pirkimų politiką. Aiškumo 

sumetimais nebūtina sudaryti viešųjų pirkimų komisijos pagrindiniams 

preliminariems mažiems konkursams, centrinės pirkimo sistemos el. katalogo 

pirkimams ar procedūroms, kurių vertė mažesnė nei 40 000 EUR, nebent 

taikytini nacionaliniai pirkimų teisės aktai nustato kitaip. 
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(iii)  Perkančioji organizacija neturi turėti interesų konfliktų. Pirkimo komisijos 

nariai, ekspertai ir kiti pirkimo dokumentus rengiantys asmenys neturi turėti 

interesų konfliktų. Interesų konflikto sąvoka paaiškinta toliau šiame 

dokumente. 

(iv) Pirkimo komisija nustato pagrįstus ir objektyvius reikalavimus kandidatams, 

konkurso dalyviams ir pirkimo objektui, užtikrindama, kad reikalavimai 

nesudarytų nepagrįstų konkurencijos apribojimų vykdant pirkimą. Pirkimo 

komisija taip pat nustato kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti renkant 

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Pasiūlymų vertinimo kriterijuose 

paprastai neatsižvelgiama į vertinimą vien tik pagal kainą, o bet koks toks 

atvejis turi būti objektyviai pagrįstas (argumentai įrašomi į bylą audito tikslais). 

(v) Atitinkama Perkančioji organizacija savo interneto svetainėje (ir atitinkamoje 

informacinėje sistemoje, jei to reikalauja galiojantys įstatymai) paskelbia 

pranešimą apie numatomą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydama pagrįstą 

pasiūlymų pateikimo terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 5 (penkios) dienos 

supaprastintos procedūros atveju ir 10 (dešimt) dienų pirkimams, kurie viršija 

tarptautinę ribą, nuo skelbimo paskelbimo dienos (nurodytas terminas turi 

būti ne trumpesnis nei reikalauja galiojantys įstatymai), nebent pirkimas yra 

išimtis iš reguliuojamos procedūros pagal atitinkamus taikytinus nacionalinis 

viešųjų pirkimų įstatymus ir (arba) ekstremali situacija, kaip nustatyta 

atitinkamuose nacionaliniuose pirkimų įstatymuose. Atitinkama perkančioji 

organizacija paskelbia nustatytus reikalavimus kartu su atitinkamu pranešimu 

apie planuojamą sudaryti sutartį ir užtikrina laisvą ir tiesioginę prieigą prie jos. 

(vi) Išskyrus atvejus, numatytus atitinkamos Perkančiosios organizacijos 

gyvenamosios vietos šalies nacionaliniuose teisės aktuose, atitinkama 

Perkančioji organizacija pašalina kandidatą ar konkurso dalyvį iš pirkimo bet 

kuriuo iš atitinkamos perkančiosios organizacijos šalies nacionaliniuose 

viešųjų pirkimų teisės aktuose numatytų atvejų. 

(vii) Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, pirkimo komisija įvertina pateiktus 

pasiūlymus ir, remdamasi atitinkamuose pirkimo dokumentuose nustatytais 

reikalavimais, atrenka vieną ar kelis pasiūlymus. Pirkimo komisija paskelbia 

laimėtoju tą konkurso dalyvį, kuris atrinktas pagal paskelbtus reikalavimus ir 

kriterijus ir nebuvo pašalintas iš pirkimo. Be to, pirkimo komisijos sprendimas 

dėl pirkimo laimėtojo apima informaciją apie visus atmestus kandidatus ir 

konkurso dalyvius bei jų atmetimo priežastis, visų dalyvių pateiktas pasiūlymų 

kainas ir konkurso laimėtojo lyginamuosius pranašumus, kiek į tokią 

informaciją buvo atsižvelgta vertinant pasiūlymus. Procesas ir reikalavimai yra 

konkrečiau nurodyti atitinkamuose taikomuose nacionaliniuose pirkimų 

įstatymuose. 

(viii) Pirkimo sutartis gali būti keičiama atsižvelgiant į taisykles, nustatytas 

atitinkamuose galiojančiuose pirkimų įstatymuose, pagal kuriuos sutartis buvo 

sudaryta,  

2. Didžiausias ekonominis naudingumas 
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(a) Pagrindinis sutarties sudarymo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį 

sudaro kaina arba išlaidos kartu su kokybiniais, aplinkosaugos ir (arba) socialiniais 

kriterijais, susijusiais su pirkimo objektu. „Mažiausios kainos“ kriterijai automatiškai 

nereiškia didžiausio ekonominio naudingumo, nes taip pat turi būti atsižvelgiama į kitus 

elementus, pavyzdžiui, paslaugų kokybę ar įrangos tarnavimo laiką. 

(b) Kaina bus naudojama kaip vienintelis sutarties sudarymo kriterijus tik išimtiniais atvejais, 

kai techninės specifikacijos yra aiškios, o kiti sutarties skyrimo kriterijai neturi reikšmės. 

Visos išimtys turi būti objektyviai pagrįstos, o pagrindimas – įrašomas į bylą audito 

tikslais. 

3. Socialiai ir aplinkos požiūriu tvarus pirkimas. 

(a) Jei įmanoma atsižvelgiant į pirkimo objektą ir jei naudinga ir nedraudžiama 

nacionaliniuose teisės aktuose, Naudos gavėjai ir Įgyvendinančiosios institucijos turi 

įtraukti socialinius, aplinkosaugos ir tvarumo aspektus į atmetimo pagrindus, sutarties 

skyrimo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas, siekiant palengvinti socialiai atsakingus ir 

aplinką tausojančius pirkimus, įskaitant, inter alia, paskatas naudoti perdirbtas žaliavas ir 

medžiagas, pakartotinai naudoti žaliavas, medžiagas ir komponentus, mažinti statybinių 

atliekų išmetamos anglies pėdsaką, logistiką, statybvietės valdymą arba kitus galiojančius 

tvarumo ir aplinkosaugos reikalavimus. 

4. Laisva konkurencija: 

(a)  Perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti sąžiningą, lygiavertę ir skaidrią ūkio 

subjektų konkurenciją be diskriminacijos dėl ūkio subjektų tautybės ar kilmės šalies, 

neteikiant pirmenybės kokiam nors vienam prekės ženklui. Perkančiosios organizacijos 

turi užtikrinti vienodą Europos Sąjungos valstybių narių ir valstybių narių pagal susitarimą 

dėl vyriausybės pirkimų ar kitų tarptautinių sutarčių, taikomų Europos Sąjungoje ir 

reikalaujančių užtikrinti vienodą valstybių narių tiekėjų prieigą prie pirkimų, ūkio subjektų 

dalyvavimą. 

(b) Nepaisant to, kai vietos žinios ir patirtis yra reikšmingos pirkimo objektui, Perkančiosios 

organizacijos gali naudoti kokybinius konkurso dalyvių atrankos ir sutarties sudarymo 

kriterijus, kurie suteikia pranašumų konkurso dalyviams, turintiems specialių vietinių žinių 

ir patirties. 

(c) Jei įmanoma ir (arba) jei to reikalauja taikomi nacionaliniai pirkimų įstatymai, 

Perkančiosios organizacijos turi atlikti rinkos tyrimus, kad nustatytų, ar numatyti pirkimo 

reikalavimai nepagrįstai neapriboja konkurencijos. 

(d) Perkančiosios organizacijos susilaiko nuo pirkimo dalyko reikalavimų ar ypatybių lygio 

nustatymo tiek, kiek tai gali pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp konkurso dalyvių.  

5. Skaidrumas 

(a) Perkančiosios organizacijos stengiasi užtikrinti, kad informacija apie kiekvieną „Rail 

Baltica“ projekto pirkimą būtų skelbiama visose valstybėse, kuriose įgyvendinamas „Rail 

Baltica“ projektas, atitinkamame Perkančiosios organizacijos ir „RB Rail AS“ 

internetiniame puslapyje. 



 Bendrieji pirkimo standartai ir gairės „Rail Baltica“ 

projektui 

 

48 psl. iš 63 

 

2021 m. balandis, 3 versija 

(b)  Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentus, įskaitant sutartį, rengia anglų kalba ir, 

jei to reikalauja nacionaliniai teisės aktai, savo nacionalinėmis kalbomis. 

(c)  Perkančiosios organizacijos per 1 (vieną) mėnesį nuo jų patvirtinimo paskelbia savo 

metinius pirkimų planus (taip pat prireikus juos atnaujina) ir suteikia ūkio subjektams 

laisvą prieigą prie jų. Tačiau tokie metiniai pirkimų planai netrukdo Naudos gavėjams ir 

Įgyvendinančioms institucijoms skelbti viešųjų pirkimų, kurie nėra įtraukti į metinį 

pirkimų planą tuo atveju, jei netikėtai atsirado tokių pirkimų poreikis ir Naudos gavėjas 

arba Įgyvendinanti institucija neturėjo laiko atnaujinti metinio pirkimo plano. 

(d) Siekiant išvengti abejonių, skaidrumo reikalavimai neturi būti aiškinami taip, kad galėtų 

sukelti verslo riziką paviešinant konfidencialią, neskelbtiną verslo ir (arba) su visuomenės 

saugumu susijusią informaciją.  

6. Interesų konfliktų nebuvimas 

(a)  Perkančiosios organizacijos imasi visų būtinų priemonių užkirsti kelią bet kokiai 

situacijai, kai gali kilti pavojus nešališkam ir objektyviam susitarimų su Inovacijų ir tinklų 

vykdomąja agentūra (INEA) įgyvendinimui. Perkančiosios organizacijos įsipareigojo 

nepirkti prekių, darbų ir paslaugų iš tiekėjų, su kuriais jas sieja interesų konfliktas, ir kiek 

įmanoma vengti priimti sprendimus dėl prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo su asmenimis, su kuriais yra kilęs interesų konfliktas. 

(b) Perkančiosios organizacijos interesų konfliktas su tiekėju atsiranda tada, kai 

Perkančiosios organizacijos, jų akcininkas, narys, valdybos ar stebėtojų tarybos narys arba 

asmuo, turintis teisę atstovauti kandidatui ar konkurso dalyviui veikloje, susijusioje su 

antrine įmone, antrosios eilės kraujo giminaitis ar sutuoktinis arba pirmosios eilės 

giminaitis per santuoką su bet kuriuo iš minėtų asmenų, prokuratorius ar įgaliotas asmuo 

yra: 

(i) tiekėjas ar tiekėjo subrangovas; 

(ii) tiekėjo ar tiekėjo subrangovo faktinis savininkas, akcininkas, valdybos ar 

stebėtojų tarybos narys, narys, prokuratorius ar įgaliotas asmuo; 

(c) Sprendimus formuojančių ir priimančių asmenų interesų konfliktas su tiekėju atsiranda 

kai Perkančiosios organizacijos arba jos vardu veikiančio pirkimo paslaugų teikėjo 

darbuotojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje arba galintys turėti įtakos jos rezultatui, 

turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokį asmeninį interesą, kuris gali 

būti laikomas pažeidžiančiu to asmens nešališkumą ir nepriklausomumą pirkimo 

procedūros kontekste. 

(d) Perkančioji organizacija neperka prekių, darbų ar paslaugų iš tiekėjų, su kuriais ją sieja 

interesų konfliktas, nebent: 

(iii) tiekėjas teikia atitinkamas paslaugas remdamasis išimtinėmis teisėmis, 

kylančiomis iš įstatymų; 
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(iv) sutartis yra dėl žemės sklypo, esamo pastato ar statinio arba kito 

nekilnojamojo turto pirkimo ar nuomos arba kitų teisių į šį nekilnojamąjį turtą 

pirkimo; 

(v) sutartis yra vieša sutartis tarp viešojo sektoriaus subjektų, kaip apibrėžta 

nacionaliniuose teisės aktuose, perkeliančiuose 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų ir 

panaikinančios Direktyvą 2004/18/EB, 12 straipsnio nuostatas, arba sutartis 

tarp perkančiųjų organizacijų, kaip apibrėžta 28 straipsnyje, sutartis, priskirta 

dukterinei įmonei, kaip apibrėžta 29 straipsnyje, arba sutartis, paskirta 

jungtinei bendrovei ar ją sudarančiam perkančiajam subjektui, kaip apibrėžta 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES 

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 

2004/17/EB, 30 straipsnyje. 

(e) Šalys užtikrina, kad pirkimo komisijų nariai, ekspertai ir asmenys, rengiantys pirkimo 

dokumentus, nebūtų: 

(i) dabartinis ar buvęs faktinis savininkas, darbuotojas, valdybos ar stebėtojų 

tarybos narys, akcininkas, narys, prokuratorius ar įgaliotasis atstovas juridinio 

asmens – kandidato, konkurso dalyvio ar subrangovo, ir šis ryšys su juridiniu 

asmeniu nutrūko per paskutinius 24 mėnesius; 

(ii) faktinio savininko, akcininko, kuriam priklauso ne mažiau kaip 10 % akcijų, 

ribotos atsakomybės bendrovės akcininko, valdybos ar stebėtojų tarybos 

nario, asmens, turinčio teisę atstovauti  juridinį asmenį – kandidatą, konkurso 

dalyvį ar subrangovą – veikloje, susijusioje su dukterine įmone, tėvas, motina, 

močiutė, senelis, vaikas, anūkas, įvaikis, įtėvis, brolis, sesuo, pusbrolis, pusė 

sesuo ar sutuoktinis (toliau – giminaitis); arba 

(iii) fizinio asmens – kandidato, konkurso dalyvio ar subrangovo – giminaitis. 

(f) Santykis su kandidatu ar konkurso dalyviu taip pat taikomas tais atvejais, kai kandidatas 

ar konkurso dalyvis yra asmenų, kurių nariai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, asociacija, 

su kuria komisijos narį, ekspertą ar pirkimo dokumentus rengiantį asmenį sieja pirmiau 

nurodytas ryšys. 

(g) Perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar tiekėjas įgijo nepagrįstą konkurencinį 

pranašumą ir turėtų būti pašalintas iš pirkimo dėl ankstesnio tiekėjo dalyvavimo rengiant 

pirkimo dokumentus, dėl dalyvavimo išankstinėse rinkos konsultacijose su atitinkama 

Perkančiąja organizacija, ar kitais pagrindais. Aiškumo sumetimais, Perkančiosios 

organizacijos taip pat įvertina visą informaciją, kuri joms tampa žinoma dėl galimo tiekėjų 

susimokymo ar santykio, dėl kurio konkretus tiekėjas ar tiekėjų grupė gali įgyti 

nesąžiningą konkurencinį pranašumą; perkančioji organizacija įvertina, ar įmanoma 

ištaisyti padėtį, ar reikia pašalinti atitinkamą (-us) tiekėją (-us). 

(h) Perkančiosios organizacijos taiko „nulinės tolerancijos“ politiką ir nepriima jokių dovanų 

ar svetingumo pasiūlymų. Perkančiosios organizacijos nepriims jokių kvietimų į sporto ar 
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kultūros renginius, atostogų ar kitų pramoginių kelionių bei transporto pasiūlymų, taip 

pat kvietimų pietauti ar vakarieniauti tiekėjų sąskaita. 

(i) Perkančiosios organizacijos užtikrina, kad kiekvienas atitinkamos pirkimo komiteto narys 

ir pakviestas ekspertas, prisiimdamas atsakomybę už konkretų pirkimą, pasirašytų 

deklaraciją apie interesų konflikto nebuvimą ir dar kartą patvirtintų, kad tuo metu, kai 

sužino visus konkurso dalyvius, jo nesieja jokie interesų konfliktai. 

(j) Perkančiosios organizacijos taip pat privalo užtikrinti, kad kiekvienas pirkimo procese 

dalyvaujantis asmuo būtų įpareigotas pranešti apie interesų konfliktą vos apie jį sužinojęs 

ir informuoti apie prie tokį asmenį pradėtus procesus dėl korupcijos ar neteisėto poveikio 

darymo. 

(k) Paprastai Perkančiosios organizacijos privalo nutraukti pirkimą, jei paaiškėja, kad įvyko 

su konkrečiu pirkimu susijęs interesų konfliktas arba buvo pradėti procesai dėl korupcijos 

ar neteisėtos įtakos, ir abejonių dėl pirkimo dokumentų ar pirkimo komiteto sprendimų 

objektyvumo negalima išsklaidyti kitais būdais. 

(l) Bet kuris viešųjų pirkimų komiteto narys ar ekspertas, dalyvaujantis viešųjų pirkimų 

komitete, nedelsiant pašalinamas iš konkretaus viešojo pirkimo, apribojant jo prieigą prie 

pirkimo konfidencialios ir (arba) neskelbtinos verslo informacijos.  

7. Ekspertų ir išankstinių rinkos konsultacijų naudojimas 

(a) Perkančiosios organizacijos turi kiek įmanoma labiau įtraukti į pirkimo dokumentų 

rengimą atitinkamus ekspertus, visų pirma – techninius ekspertus. Ekspertai – tai 

Perkančiųjų organizacijų vidaus darbuotojai, o jei šie darbuotojai nepasiekiami dėl laiko 

ar išteklių apribojimų arba kitų priežasčių – užsakomosios paslaugos. Ekspertai 

nepriklausomai, laikydamiesi įsipareigojimų neatskleisti ir principų bei įsipareigojimų, 

kylančių iš Gairių, teikia savo žinias ir indėlį. 

(b) Be to, siekdamos parengti pirkimą ir informuoti ūkio subjektus, Perkančiosios 

organizacijos turi kiek įmanoma dažniau rengti išankstines rinkos konsultacijas su ūkio 

subjektais. Siekdamos užtikrinti, kad nė vienas iš ekonominės veiklos vykdytojų neįgautų 

nepagrįsto konkurencinio pranašumo dėl tokių išankstinių rinkos konsultacijų, 

Perkančiosios organizacijos privalo pateikti tokių išankstinių rinkos konsultacijų rašytinę 

santrauką ir padaryti ją viešai prieinamą. 
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5 PRIEDAS. TIEKĖJO IR SUBRANGOVO ELGESIO KODEKSAS 

1. Tiekėjai ir subrangovai vertinami remiantis ne tik baziniais ekonominiais kriterijais ir pagrindiniais 

pirkimų reglamentais. Perkančiosios organizacijos taip pat atidžiai nagrinėja darbo praktiką, sveikatą ir 

saugą, aplinkos apsaugą, mokesčius ir besąlygišką žmogaus teisių laikymąsi, taip pat etišką elgesį, 

kovos su diskriminacija ir korupcija politiką. Šiame tiekėjo ir subrangovų elgesio kodekse pateikiami 

principai, kurių turi laikytis kiekvienas potencialus tiekėjas. Visiems „Rail Baltica“ projekto tiekėjams ir 

subrangovams taikomas šis elgesio kodeksas ir jie privalo laikytis šios gerosios rinkos praktikos. 

 

2. Tiekėjai, norintys užsiimti veikla vykdant „Rail Baltica“ projektą, privalo laikytis šio tiekėjo elgesio 

kodekso ir nedaryti jokių nusikaltimų, nusižengimų, netinkamai nesielgti, dėl ko jiems galėtų būti 

neleista dalyvauti pirkimo procedūrose pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, kuriais 

perkeliamos direktyvos 2014/24/ES ir 2014/25/ES. 

 

3. Be to, tiekėjai, norintys užsiimti veikla vykdant „Rail Baltica“ projektą, privalo patvirtinti toliau nurodytus 

principus ir jų laikytis. 

PASTABA. Perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta šiame 5 priede, yra atitinkami Naudos gavėjai ir 

(arba) Įgyvendinančiosios institucijos, ir (arba) „RB Rail AS“, atsakingos už konkrečius pirkimus ir (arba) 

tolesnių sutarčių tvarkymą. 

1. Darbo jėga 

(a) Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad 

jų tiekėjai paisytų laisvos darbuotojų teisės be išlygų burtis į organizacijas, tenkinti ir ginti 

savo interesus ir vesti kolektyvines derybas, taip pat gintų šiuos darbuotojus nuo bet 

kokių veiksmų ar kitokios diskriminacijos, susijusios su jų teisės burtis į organizacijas, 

vykdyti profsąjungų veiklą ir vesti kolektyvines derybas, įgyvendinimu.60 

(b) Prievartinis ir priverčiamasis darbas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų 

tiekėjai nenaudotų jokio prievartinio ar priverčiamojo darbo ir jį draustų61, įskaitant (bet 

neapsiribojant), žmonių įdarbinimą ne savo noru, taip pat nereikalauti, kad žmonės 

pradėdami dirbti pateiktų „indėlius“ ar asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 

(c) Vaikų darbas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai nedarbintų: a) vaikų, 

jaunesnių nei 15 metų arba besimokančių dieniniame skyriuje pagal privalomojo ugdymo 

programą, arba, jei vaikai vyresni, nesiekiančių minimalaus užimtumo amžiaus, leidžiamo 

šalies ar šalių, kurioje (-se) vykdoma sutartis arba jos dalis, įstatymuose, arba privalomojo 

ugdymo pabaigimo amžiaus toje šalyje ar šalyse, atsižvelgiant į tai, kuris amžius yra 

didžiausias; ir b) jaunesnių nei 18 metų asmenų atlikti darbą, kuris dėl savo pobūdžio ar 

aplinkybių, kuriomis jis atliekamas, gali pakenkti tokių asmenų sveikatai, saugumui ar 

 

60 Šie principai nustatyti TDO pagrindinėse konvencijose: Nr. 87 „Asociacijų laisvė ir teisės jungtis į organizacijas apsauga“, 1948 m. ir Nr. 98 „Teisė 
jungtis į organizacijas ir kolektyvinės derybos“, 1949 m. 
61 Šis principas įtvirtintas TDO pagrindinėse konvencijose: Nr. 29 „Prievartinis darbas“, 1930 m. ir Nr. 105 „Prievartinio darbo  panaikinimas“, 1957 m. 
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moralei.62 Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad tiekėjai įpareigotų šių reikalavimų 

laikytis savo tiekimo grandinę. 

(d) Diskriminacija. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų lygias 

galimybes ir vienodą požiūrį į darbą ir profesiją, nediskriminuojant dėl rasės, odos 

spalvos, lyties, religijos, politinės nuomonės, tautinės išraiškos ar socialinės kilmės ir kitų 

priežasčių, kurias pripažįsta šalies ar šalių, kurioje (-se) vykdoma sutartis ar jos dalis, 

nacionaliniai įstatymai.63 

(e) Darbo užmokestis, darbo laikas ir kitos darbo sąlygos. Perkančiosios organizacijos 

reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų teisėtą, reguliarų, ne rečiau kaip vieną kartą mėnesį 

atliekamą visos atlyginimo sumos išmokėjimą tiesiogiai darbuotojams. Tiekėjai turi 

tinkamai fiksuoti tokius mokėjimus. Išskaitymai iš darbo užmokesčio leidžiami tik esant 

galiojančių įstatymų, teisės aktų ar kolektyvinės sutarties numatytoms sąlygoms, juose 

numatyta apimtimi; tiekėjai apie tokius atskaitymus informuoja atitinkamus darbuotojus 

kiekvieno mokėjimo metu. Tiekėjų numatytas darbo užmokestis, darbo valandos ir kitos 

darbo sąlygos turi būti ne mažiau palankios nei geriausios vietos sąlygos (t. y., numatytos: 

i) kolektyvinėse sutartyse, apimančiose didelę dalį darbdavių ir darbuotojų; ii) arbitražo 

sprendimuose; arba iii) taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose) už to paties 

pobūdžio darbus, atliekamus atitinkamoje profesijoje ar pramonės šakoje toje vietoje, 

kurioje dirbama.64 

(f) Sveikata ir sauga. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų, jog: 

a) jų kontroliuojamos darbo vietos, mašinos, įranga ir procesai būtų saugūs ir nekeltų 

pavojaus sveikatai; b) jų kontroliuojamos cheminės, fizinės ir biologinės medžiagos ir 

veiksniai nekeltų pavojaus sveikatai, jei imamasi tinkamų apsaugos priemonių; ir c) jei 

reikia, numatoma tinkama apsauginė apranga ir apsaugos priemonės, skirtos išvengti 

nelaimingų atsitikimų ar neigiamo poveikio sveikatai.65 

(g) Srautų valdymas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai paisytų 

nukentėjusių bendruomenių poreikių ir vykdydami darbus, teikdami paslaugas ar prekes 

tvarkytų prieigą prie fizinių vietų sukeldamos kuo mažiau trikdžių, kontroliuotai, 

nesukeldamos per didelių nepatogumų vietos gyventojams. 

2. Žmogaus teisės. 

(a) Žmogaus teisės. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai palaikytų 

tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių apsaugą ir užtikrintų, kad jos neprisideda 

prie žmogaus teisių pažeidimų.66 

 

62 Šie principai išdėstyti TDO pagrindinėse konvencijose Nr. 138 „Minimalus amžius“, 1973 m. ir Nr. 182 „Blogiausios vaikų darbo formos“, 1999 m., 
taip pat JT vaiko teisių konvencijoje. 
63 Šie principai išdėstyti TDO pagrindinėse konvencijose: Nr. 100 „Vienodas atlyginimas“, 1951 m. ir Nr. 111 „Diskriminacija (užimtumas ir profesija)“, 
1958 m. 
64 Šie principai išdėstyti TDO konvencijose Nr. 95 „Darbo užmokesčio apsauga“, 1949 m. ir Nr. 94 „Darbo sąlygos (viešosios sutartys)“, 1949 m., taip 
pat daugelyje konvencijų, reglamentuojančių darbo laiką (žr. http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/working-time/lang--en/index.htm). 
65 Šie principai išdėstyti TDO konvencijose, rekomendacijose ir praktikos kodeksuose, nurodytuose šiuo adresu: 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-andhealth/lang--en/index.htm.] 
66 Šie principai kilę iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (UDHR) ir išdėstyti Jungtinių Tautų visuotiniame susitarime (žr.  
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html) 
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(b) Priekabiavimas, šiurkštus ar nežmoniškas elgesys. Perkančiosios organizacijos 

reikalauja, kad jų tiekėjai sukurtų ir palaikytų aplinką, kurioje oriai ir pagarbiai elgiamasi 

su visais darbuotojais, nenaudojami jokie grasinimai smurtu, seksualiniu išnaudojimu ar 

prievarta, žodinis ar psichologinis priekabiavimas ar piktnaudžiavimas. Netoleruojama 

jokia šiurkšti ar nežmoniška elgesio prievarta ar fizinės bausmės, taip pat nėra tokio 

elgesio pavojaus. 

3. Aplinkosauga. 

(a) Aplinkosauga. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai būtų parengę 

veiksmingą aplinkosaugos politiką ir laikytųsi galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei kitų 

teisės aktų. Tiekėjai turėtų kiek įmanoma labiau palaikyti atsargų elgesį aplinkosaugos 

atžvilgiu, imtis iniciatyvų skatinti didesnę atsakomybę už aplinką ir remti aplinkai 

nekenksmingų technologijų sklaidą, įgyvendindami pagrįstą tarnavimo ciklo praktiką. 

(b) Cheminės ir pavojingos medžiagos. Cheminės ir kitos medžiagos, kurios patekusios į 

aplinką kelia pavojų, turi būti nustatytos ir tvarkomos, siekiant užtikrinti saugų jų 

tvarkymą, judėjimą, saugojimą, perdirbimą arba pakartotinį naudojimą ir šalinimą. 

(c) Nuotekos ir kietosios atliekos. Operacijose, pramoniniuose procesuose ir sanitarijos 

įrenginiuose susidarančios nuotekos ir kietosios atliekos turi būti stebimos, 

kontroliuojamos ir prireikus išvalomos prieš išleidžiant ar šalinant. 

(d) Oru sklindančios emisijos. Lakiųjų organinių cheminių medžiagų, aerozolių, ėsdinančių 

medžiagų, kietųjų dalelių, ozoną ardančių cheminių medžiagų ir degimo šalutinių 

produktų, susidarančių vykdant operacijas, išmetimas į orą turi būti apibūdinamas, 

stebimas, kontroliuojamas ir, jei reikia, prieš išmetant ar šalinant turi būti atliekamas 

valymas. 

(e) Atliekų mažinimas, perdirbimo didinimas. Visų rūšių atliekos, įskaitant vandenį ir 

energiją, turi būti sumažintos arba pašalintos jų atsiradimo vietoje arba atliekant tokias 

procedūras, kaip gamybos, priežiūros ir įrenginių procesų modifikavimas, medžiagų 

keitimas, konservavimas, perdirbimas ir pakartotinis medžiagų naudojimas. 

(f) Triukšmas ir dulkės. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai gerbtų vietos 

bendruomenes ir, jei įmanoma, vengtų pernelyg didelio triukšmo ir dulkių, o jei laikinas 

triukšmas ar dulkės neišvengiami, apie tai iš anksto informuotų vietos bendruomenių 

narius tais atvejais (negali būti pažeisti taikomi įstatymai, reglamentai ar galiojantys 

susitarimai). 

4. Etiškas elgesys. 

(a) Korupcija. Perkančiosios organizacijos „visiškai netoleruoja“ jokio kyšininkavimo ir 

korupcijos, įskaitant sukčiavimą, kyšininkavimą ir turto prievartavimą vykdant veiklą, 

susitarimą tarp tiekėjų ar kitų atvejų, kuriais kuriamas nesąžiningas pranašumas ar 

piktnaudžiaujama pasitikėjimu, projekto lėšomis ir (arba) keliama grėsmė sąžiningai ir 

skaidriai viešųjų pirkimų praktikai. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai 

laikytųsi aukščiausių moralinio ir etinio elgesio standartų, paisytų vietos įstatymų ir 
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nevykdytų jokios korupcinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, turto prievartavimą, 

sukčiavimą ar kyšininkavimą. 

(b) Interesų konfliktas. Tiekėjai Perkančiosioms organizacijoms privalo pranešti: a) bet 

kokią situaciją, kurioje gali būti interesų konfliktas, pavyzdžiui (neapsiribojant), kai 

tiekėjas ar su tiekėju susijusi įmonė konsultuoja Perkančiąją organizaciją, kai jie yra 

sudarę susitarimus ar užmezgę ryšius su kitais tiekėjais, galinčiais pakenkti laisvai 

konkurencijai, arba kitaip dalyvauja rengiant pirkimo procedūrą; ir b) jei tarp 

perkančiosios organizacijos pareigūno, pagal sutartį dirbančio profesionalaus 

darbuotojo ir Perkančiųjų organizacijų ar subrangovo gali būti tiesioginis ar netiesioginis 

interesų konfliktas dėl tiekėjo veiklos ar kokių nors ekonominių ryšių su tiekėju. 

(c) Dovanos ir svetingumas. Perkančiosios organizacijos taiko „nulinės tolerancijos“ 

politiką ir nepriima jokių dovanų ar svetingumo pasiūlymų. Perkančiosios organizacijos 

nepriims jokių kvietimų į sporto ar kultūros renginius, atostogų ar kitų pramoginių 

kelionių bei transporto pasiūlymų, taip pat kvietimų pietauti ar vakarieniauti tiekėjų 

sąskaita. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai perkančiųjų organizacijų 

darbuotojams nesiūlytų jokių lengvatų, tokių kaip nemokamos ar su nuolaida teikiamos 

prekės ar paslaugos, įdarbinimo ar pardavimo galimybės, siekiant palengvintų tiekėjų 

veiklą su Perkančiosiomis organizacijomis. 

(d) Apribojimai pasibaigus darbo santykiams. Nacionaliniai įstatymai gali nustatyti 

apribojimus pasibaigus darbo santykiams Perkančiųjų organizacijų darbuotojams ir 

buvusiems darbuotojams, dalyvavusiems pirkimo procese, jei tokie asmenys anksčiau 

dalykiškai bendravo su tiekėjais. Perkančiųjų organizacijų tiekėjai turi 2 (dvejus) metus 

nuo išsiskyrimo nesiūlyti darbo asmeniui, su kuriuo buvo nutraukta darbo sutartis. 

(e) Verslo etika. Tiekėjai, dalyvaudami „Rail Baltica“ „Rail Baltica“ projekto pirkimo 

procedūrose, įgyvendindami sutartis ir (arba) sąveikaudami su Perkančiosiomis 

organizacijomis, elgiasi atsakingai, taikydami deramą dalykinį patikrinimą, 

demonstruodami moralinį ir etinį elgesį, kurio tikimasi iš „geriausios savo klasėje“ 

profesionalios organizacijos. Perkančiosios organizacijos netoleruos: 

(i) jokio amoralaus elgesio ir (arba) bandymų iškreipti konkurenciją kurio nors 

tiekėjo ar tiekėjų grupės naudai Perkančiosios organizacijos ir (arba) bet kurios 

(-ų) kitos (-ų) institucijos (-ų) atžvilgiu; 

(ii) jokio piktnaudžiavimo nustatytomis viešųjų pirkimų procedūromis ir (arba) 

procesais, kuriuos taiko apeliacinės institucijos ar teisminė įstaiga, siekiant 

įgauti pranašumą, nepagrįstai sutrikdyti „Rail Baltica“ projekto eigą, trukdyti 

konkurencijai, siekti asmeninės naudos ir (arba) bandyti įtvirtinti tiekėjų rinkos 

protekcionizmą.  

Apie tokius atvejus pranešama atitinkamoms institucijoms.  

5. Verslo partnerių ir savo tiekėjų pasirinkimas 

(a) Principų priėmimas ir jų laikymasis. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų 

tiekėjai skatintų savo potencialius verslo partnerius priimti šiame dokumente išdėstytus 
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principus ir remtų šiame dokumente išdėstytų principų įgyvendinimą savo tiekėjų 

atžvilgiu.  

(b) Savo tiekėjų tinkamumas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai 

nepirktų prekių, darbų ir paslaugų iš kitų tiekėjų, kurie nesilaiko šio Tiekėjo ir subrangovų 

elgesio kodekso. Nė vienas tiekėjas nėra įvykdęs pažeidimo dėl nemokumo, 

kyšininkavimo ar konkurencijos teisių pažeidimo, horizontalaus susitarimo ar mokestinių 

skolų, taip pat nėra kilęs iš šalių, kurioms taikomos ES nustatytos ribojamosios priemonės. 

6. Be to, tiekėjai, norintys užsiimti veikla vykdant „Rail Baltica“ projektą, turi atitikti minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus 2 priede.  
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6 PRIEDAS. TIEKĖJO DEKLARACIJA 

Aš, toliau pasirašęs tinkamai įgaliotas atstovas, veikiantis [tiekėjo vardas] vardu, įsipareigoju: 

1. paisyti laisvos darbuotojų teisės be išlygų burtis į organizacijas, tenkinti ir ginti savo interesus ir vesti 

kolektyvines derybas, taip pat ginti šiuos darbuotojus nuo bet kokių veiksmų ar kitokios diskriminacijos, 

susijusios su jų teisės burtis į organizacijas, vykdyti profsąjungų veiklą ir vesti kolektyvines derybas, 

įgyvendinimu; 

2. nenaudoti jokio prievartinio ar priverčiamojo darbo, įskaitant (bet neapsiribojant), žmonių įdarbinimą ne 

savo noru, taip pat nereikalauti, kad žmonės pradėdami dirbti pateiktų „indėlius“ ar asmens tapatybę 

patvirtinančius dokumentus; 

3. nedarbinti: a) vaikų, jaunesnių nei 15 metų arba, jei vaikai vyresni, nesiekiančių minimalaus užimtumo 

amžiaus, leidžiamo šalies ar šalių, kurioje (-se) vykdoma sutartis arba jos dalis, įstatymuose, arba 

privalomojo ugdymo pabaigimo amžiaus toje šalyje ar šalyse, atsižvelgiant į tai, kuris amžius yra 

didžiausias; ir b) jaunesnių nei 18 metų asmenų atlikti darbą, kuris dėl savo pobūdžio ar aplinkybių, 

kuriomis jis atliekamas, gali pakenkti tokių asmenų sveikatai, saugumui ar moralei; 

4. užtikrinti lygias galimybes ir vienodą požiūrį į darbą ir profesiją, nediskriminuojant dėl rasės, odos spalvos, 

lyties, religijos, politinės nuomonės, tautinės išraiškos ar socialinės kilmės ir kitų priežasčių, kurias 

pripažįsta šalies ar šalių, kurioje (-se) vykdoma sutartis ar jos dalis, nacionaliniai įstatymai. 

5. užtikrinti teisėtą, reguliarų, ne rečiau kaip vieną kartą mėnesį atliekamą visos atlyginimo sumos išmokėjimą 

tiesiogiai darbuotojams; vesti tinkamą tokių mokėjimų žurnalą. Išskaitymai iš darbo užmokesčio bus 

atliekami tik esant galiojančių įstatymų, teisės aktų ar kolektyvinės sutarties numatytoms sąlygoms, juose 

numatyta apimtimi; atitinkami darbuotojai apie tokiu išskaitymus informuojami kiekvieno mokėjimo metu. 

Darbo užmokestis, darbo valandos ir kitos darbo sąlygos turi būti ne mažiau palankios nei geriausios vietos 

sąlygos (t. y., numatytos: i) kolektyvinėse sutartyse, apimančiose didelę dalį darbdavių ir darbuotojų; ii) 

arbitražo sprendimuose; arba iii) taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose) už to paties pobūdžio 

darbus, atliekamus atitinkamoje profesijoje ar pramonės šakoje toje vietoje, kurioje dirbama; 

6. užtikrinti, kad: a) kontroliuojamos darbo vietos, mašinos, įranga ir procesai būtų saugūs ir nekeltų pavojaus 

sveikatai; b) kontroliuojamos cheminės, fizinės ir biologinės medžiagos ir veiksniai nekeltų pavojaus 

sveikatai, jei imamasi tinkamų apsaugos priemonių; ir c) jei reikia, būtų numatoma tinkama apsauginė 

apranga ir apsaugos priemonės, skirtos išvengti nelaimingų atsitikimų ar neigiamo poveikio sveikatai; 

7. palaikyti tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių apsaugą ir neprisidėti prie žmogaus teisių 

pažeidimų; 

8. sukurti ir palaikyti aplinką, kurioje oriai ir pagarbiai elgiamasi su visais darbuotojais, nenaudojami jokie 

grasinimai smurtu, seksualiniu išnaudojimu ar prievarta, žodinis ar psichologinis priekabiavimas ar 

piktnaudžiavimas. Netoleruojama jokia šiurkšti ar nežmoniška elgesio prievarta ar fizinės bausmės, taip 

pat nėra tokio elgesio pavojaus; 

9. turėti veiksmingą aplinkosaugos politiką ir laikytis esamų teisės aktų bei reglamentų dėl aplinkos 

apsaugos; kiek įmanoma labiau palaikyti atsargų elgesį aplinkosaugos atžvilgiu, imtis iniciatyvų skatinti 

didesnę atsakomybę už aplinką ir remti aplinkai nekenksmingų technologijų sklaidą, įgyvendindami 

pagrįstą tarnavimo ciklo praktiką; 

10. nustatyti ir tvarkyti chemines ir kitas medžiagas, kurios patekusios į aplinką kelia pavojų, siekiant užtikrinti 

saugų jų tvarkymą, judėjimą, saugojimą, perdirbimą arba pakartotinį naudojimą ir šalinimą; 

11. stebėti, kontroliuoti ir prireikus prieš išleidžiant ar šalinant išvalyti operacijose, pramoniniuose procesuose 

ir sanitarijos įrenginiuose susidarančias nuotekas ir kietąsias atliekas; 

12. apibūdinti, stebėti, kontroliuoti ir prireikus prieš išleidžiant ar šalinant išvalyti lakiųjų organinių cheminių 

medžiagų, aerozolių, ėsdinančių medžiagų, kietųjų dalelių, ozoną ardančių cheminių medžiagų ir degimo 

šalutinių produktų, susidarančių vykdant operacijas, išmetimą į orą; 
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13. sumažinti arba pašalinti visų rūšių atliekas, įskaitant vandenį ir energiją, jų atsirad imo vietoje arba atlikti 

tokias procedūras, kaip gamybos, priežiūros ir įrenginių procesų modifikavimas, medžiagų keitimas, 

konservavimas, perdirbimas ir pakartotinis medžiagų naudojimas; 

14. laikytis aukščiausių moralinio ir etinio elgesio standartų, paisyti vietos įstatymų ir nevykdyti jokios 

korupcinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, turto prievartavimą, sukčiavimą ar kyšininkavimą; 

15. pranešti: a) bet kokią situaciją, kurioje gali būti interesų konfliktas, pavyzdžiui (neapsiribojant), kai tiekėjas 

ar su tiekėju susijusi įmonė konsultuoja Perkančiąją organizaciją arba kitaip dalyvauja rengiant pirkimo 

procedūrą; ir b) jei tarp perkančiosios organizacijos pareigūno, pagal sutartį dirbančio profesionalaus 

darbuotojo ir Perkančiųjų organizacijų ar subrangovo gali būti tiesioginis ar netiesioginis interesų 

konfliktas dėl tiekėjo veiklos ar kokių nors ekonominių ryšių su tiekėju; 

16. Perkančiosios organizacijos darbuotojams nesiūlyti jokių lengvatų, tokių kaip nemokamos prekės ar 

paslaugos, nuolaidos, įdarbinimo ar pardavimo galimybės, siekiant palengvintų tiekėjų veiklą su 

Perkančiąja organizacija; 

17. per taikytinuose nacionaliniuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį po išsiskyrimo su darbuotoju ar 

sutarties paskyrimo (priklausomai nuo atvejo), nesiūlyti darbo esamam ar buvusiam Perkančiosios 

organizacijos darbuotojui, dalyvavusiam pirkimo procese, kuriam taikomi teisiniai apribojimai gauti 

materialinę naudą ir tiekėjo arba dirbti tiekėjui, kuris dalyvavo pirkimo procedūroje, arba taikomi panašaus 

pobūdžio apribojimai; 

18. skatinti savo potencialius verslo partnerius priimti šioje Tiekėjo deklaracijoje išdėstytus principus ir remtų 

šiame dokumente išdėstytų principų įgyvendinimą savo tiekėjų atžvilgiu; 

19. nepirkti prekių, darbų ir paslaugų iš kitų tiekėjų: 

a) kuris (arba tokio tiekėjo valdybos ar stebėtojų tarybos narys ar prokuratorius, arba asmuo, turintis teisę 

atstovauti tiekėją veikloje, susijusioje su dukterine įmone) buvo pripažintas kaltu dėl bet kurios iš toliau 

nurodytų nusikalstamų veikų įvykdymo ir jam prokuroro arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo 

paskirta įsigaliojusi, neginčijama ir neskundžiama bausmė: 

i. kyšio priėmimas, kyšio siūlymas, kyšio pasisavinimas, tarpininkavimas kyšininkaujant, draudžiamos 

naudos priėmimas ar komercinis kyšininkavimas, nusikalstamos organizacijos valdymas; 

ii. sukčiavimas, pasisavinimas ar plovimas, prekyba žmonėmis; 

iii. mokesčių ir jiems lygiaverčių mokėjimų vengimas; 

iv. terorizmas, terorizmo finansavimas, kvietimas imtis terorizmo, grasinimas terorizmu arba asmens 

verbavimas ir mokymas atlikti teroro aktus; 

b) kuris tokiu kompetentingos institucijos sprendimu arba įsiteisėjusiu, neginčijamu ir neskundžiamu 

teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl darbo teisių pažeidimo, t. y.: 

i. vieno ar daugiau piliečių ar šalių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, jei gyvena 

neteisėtai Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje, įdarbinimo; 

ii. vieno asmens įdarbinimo nesudarant rašytinės darbo sutarties, per įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose nustatytą laiką nepateikiant informatyvios darbuotojo deklaracijos, kurią reikalaujama 

pateikti įdarbinus asmenį; 

c) asmenims, kuriems taikomos ES nustatytos ribojamosios priemonės ir kurie yra įtraukti į tiekėjų ir (arba) 

asmenų, kilusių iš šalių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašus (įskaitant prekių gabenimą per 

sankcionuotų šalių uostus);  

d) kuris tokiu kompetentingos institucijos sprendimu arba įsiteisėjusiu, neginčijamu ir neskundžiamu 

teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl konkurencijos teisių pažeidimo sudarant vertikalų 

susitarimą, kurio tikslas – apriboti pirkėjo galimybę nustatyti perpardavimo kainą, arba horizontalųjį 

susitarimą, išskyrus atvejį, kai atitinkama institucija, nustatydama konkurencijos teisių pažeidimą, 

atleido kandidatą ar konkurso dalyvį nuo baudos arba sumažino baudą pagal bausmės švelninimo dėl 

bendradarbiavimo programą; 

e) kuriam paskelbta nemokumo procedūra (išskyrus atvejus, kai bankroto procedūroje taikoma išpirka ar 

panašios priemonės, skirtos išvengti galimo skolininko bankroto ir atkurti jo mokumą. Tokiu atveju 
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įvertinsiu tokio tiekėjo galimybę dalyvauti pirkime atskirai), jo ekonominė veikla buvo sustabdyta arba 

nutraukta, pradėta tokio tiekėjo bankroto byla arba toks tiekėjas bus likviduotas; 

f) kuris turi mokestinių skolų pagal galiojančius viešųjų pirkimų įstatymus (atsižvelgiant į galimybę 

ištaisyti padėtį pagal galiojančius įstatymus) šalyje, kurioje organizuojamas pirkimas, arba šalyje, kurioje 

toks tiekėjas yra registruotas ar nuolat gyvena, įskaitant valstybės socialinio draudimo įmokų skolas, 

kurių bendra suma viršija atitinkamoje šalyje nustatytą bendrą viešųjų pirkimų ribą. 

 

_______________________ 

[parašas] 

[vardas, pavardė] 

[pareigos] 

[data]
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7 PRIEDAS. PIRKIMO KOMISIJOS NARYSTĖ 

Visiems su „Rail Baltica“ projektu susijusiems ir jo apimtyje vykdomiems pirkimams, kuriuos vykdo „RB Rail AS“ arba Naudos gavėjai ar Įgyvendinančios institucijos, 

kuriems reikalinga pirkimo komisija, „RB Rail AS“ arba atitinkamas Naudos gavėjas ar Įgyvendinanti institucija sudaro Pirkimo komisiją, remiantis toliau nurodytu 

minimaliu narystės paskirstymu, vadovaujantis atitinkamais galiojančiais nacionaliniais viešųjų pirkimų įstatymais ir 2016 m. rugsėjo 30 d. sutartimi dėl „Rail Baltic 

/ „Rail Baltica“ sutarčių sudarymo schemos ir Naudos gavėjų 2016 m. birželio 16 d. tarpusavio susitarimo: 

* PIRKIMO KOMISIJOS NARYSTĖ Pastabos 

 
„RB Rail AS“ organizuojami 

viešieji pirkimai 

Konsoliduoti viešieji 

pirkimai 

Naudos gavėjo / 

Įgyvendinančios 

institucijos organizuojami 

viešieji pirkimai 

 

 „RB Rail AS“ 
Naudos 

gavėjas 
„RB Rail AS“ 

Naudos 

gavėjas 
„RB Rail AS“ 

Naudos 

gavėjas 
 

Mažiausia narystės procentinė dalis 100 % 0 % Per 50 % 
Mažiau nei 

50 % 
   

Numatoma pirkimo vertė        

0–9 999,99 EUR Savanoriškas Savanoriškas 
Savanoriška

s 

Savanoriška

s 

Savanoriška

s 
Savanoriškas 

Pirkimų komisija 

savanoriška 

10 000–39 999,99 EUR 3 0  3  0 
Savanoriška

s 
Savanoriškas 

Pirkimų komisija 

savanoriška 

40 000–143 999,99 EUR 3 0 2 167 1 2 
Pirkimo komisija 

privaloma 

144 000–999 999,99 EUR 4 0 4 1 1 3 
Pirkimo komisija 

privaloma 

 

67 Jei pirkime dalyvauja daugiau nei vienas Naudos gavėjas, turi būti bent po vieną atstovą iš kiekvieno Naudos gavėjo su sąlyga, kad bendras Naudos gavėjo atstovavimas sudarytų mažiau nei 50 % Pirkimo komisijos 

sudėties. 
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1 000 000 EUR arba daugiau 5 0 5 1-3 1 4 

Pirkimo komisija 

privaloma 

 (1–3; naudos gavėjas) 

 * Aiškinant pirmiau pateiktą lentelę, sąvoka „Naudos gavėjas“ neapima „RB Rail AS“
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8 PRIEDAS. NUOSTATŲ ŠABLONAI 

[Nuostatų šablonus atskirai tvarko „RB Rail AS“, kuri juos pateikia Įgyvendinančioms institucijoms ir 

Naudos gavėjams atskirai nuo šio dokumento (jei šablonai yra)]
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9 PRIEDAS. SUTARTIES ŠABLONAI 

[Sutarties šablonus atskirai tvarko „RB Rail AS“, kuri juos pateikia Įgyvendinančioms institucijoms ir Naudos 

gavėjams atskirai nuo šio dokumento (jei šablonai yra)] Sutarties projekte pateikiamos pagrindinės sąlygos 

ir toliau išvardyti punktai (kaip pavyzdys, išskyrus atvejus, kai nurodyta, kad reikia įtraukti bent jau 

minimalius reikalavimus):  

1. Sutarties sąlygos. Jas gali sudaryti: 

a) Konkrečiosios sąlygos (jei yra); 

b) Specialiosios sąlygos (jei yra).  

1.1 Sutarties sąlygose turi būti bent ši informacija:  

a) Sutarties šalių teisės ir pareigos: 

b) Prekių, paslaugų, darbų apimtis ir jų kiekiai (techninė specifikacija (jei reikia)); 

c) Sutarties terminas  

d) Rezultatai; 

e) Kainodaros taisyklės; 

f) Pagrindinis personalas; 

g) Atstovai; 

h) Sutarties pakeitimų sąlygos arba pasirinkimo galimybės, jei numatytos; 

i) Ginčų sprendimo tvarka; 

j) Bylos ir sutarties nutraukimo tvarka. 

1.2 Priedai, įskaitant nurodytuosius (išvardyti ne svarbos tvarka)68: 

I. Grafikas ir rezultatai; 

II. Mokestis ir mokėjimo grafikas; 

III. Pasiūlymas; 

IV. Tiekėjo deklaracija; 

V. Patvirtintų subrangovų sąrašas; 

VI. Priėmimo - perdavimoakto šablonai; 

VII. Draudimas; 

VIII. Garantijos ir laidavimai;  

IX. Duomenų apsaugos taisyklės.  

Perkančiosios organizacijos savo sutartims taip pat taiko toliau nurodytus specialiuosius reikalavimus 

(sąlygos nustatomos atsižvelgiant į teisinius reikalavimus Perkančiosios organizacijos šalyje). 

1. Sutarties sąlygos 

1.1. Numatomos svyravimo maržos ir (arba) sutarties galutinės kainos peržiūros sąlygos (jei reikia, 

nurodant sutarties trukmę) ir pakeitimų atvejai, sutarčių sąlygų pakeitimai, ypač pristatymo 

 

68 Jei informacija, kurią numatyta pateikti prieduose, yra įtraukta į sutarties sąlygas (pvz., tvarkaraštį, 

mokesčius, mokėjimų grafiką, duomenų apsaugos taisykles ir kt.), atskirų priedų nereikia.  
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termino / sutarties termino pratęsimas arba techninio aprašymo, kuris buvo įtrauktas į pirkimo 

dokumentus, ypatumų pakeitimas; 

1.2. Sankcijų / netesybų atskaitymo mechanizmas: leidžiama išskaičiuoti sankcijas iš mokėtinų sumų 

už paslaugas ir (arba) darbus, kuriuos Perkančioji organizacija priėmė po to, kai buvo nustatytas 

pažeidimo faktas ir apie jį buvo pranešta tiekėjui, nenumatant papildomo laiko galimam 

perdarymui; 

 

2. Draudimas 

2.1. Konkurso dalyvis turi galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kurio pažymėjimą 

reikia pateikti prieš sudarant sutartį. 

3. Duomenų apsaugos standartai, kai pirkimo objektas yra informacinės sistemos / programinė 

įranga / programinės įrangos plėtra  

3.1. Perkančioji organizacija sudaro duomenų apsaugos sutarties priedą arba įtraukia duomenų 

apsaugos reikalavimus į sutartį. 

3.2. Reikalavimas pateikti Perkančiajai organizacijai visus potencialius subrangovus, kuriuos 

kandidatas ketina naudoti pirkimo sutarčiai vykdyti; taip pat Perkančiajai organizacijai 

pateikiamos preliminarios duomenų apsaugos sutartys su subrangovu. 

3.3. Reikalavimas, kad subrangovų duomenų apsaugos sutartys turinio atžvilgiu būtų identiškos 

sutarties priede nurodytai duomenų apsaugos sutarčiai arba į sutartį įtrauktiems duomenų 

apsaugos reikalavimams. 

3.4. Reikalavimas, kad serveris, kuriame yra „Rail Baltica“ projekto duomenys, liktų ES / EEE. 

3.5. Reikalavimas įtraukti į sutartį tiekėjo duomenų apsaugos pareigūną (DAP) arba asmenį, kuriam 

tiekėjas paskiria su duomenų apsauga susijusius klausimus (jei netaikomas reikalavimas turėti 

DAP). 

3.6. Reikalavimas laikytis BDAR reikalavimų ir kad jokie duomenys nebūtų perduodami už ES / EEE 

ribų. 

3.7. Reikalavimas neperduoti duomenų jokiam subrangovui be išankstinio rašytinio Perkančiosios 

organizacijos sutikimo. 
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	1.2. „Rail Baltica“ projektą Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikose įgyvendina kelios viešosios institucijos ir išvestiniai privatūs asmenys, o tai kelia finansinių, teisinių ir praktinių iššūkių, turint omenyje, kad „Rail Baltica“ geležinkelio in...
	1.3. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą finansuoja Europos Sąjunga per Europos infrastruktūros tinklų priemonę, trys Baltijos valstybės – Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikos ir, prireikus, kiti finansavimo šaltiniai. Estijos Respublikos ekonom...
	1.4. „Rail Baltica“ projekto Naudos gavėjai  paskyrė Estijos techninio reguliavimo tarnybą [nuo 2019 m. sausio 1 d. Vartotojų apsaugos tarnyba ir Techninio reguliavimo tarnyba buvo sujungtos į naują Vartotojų apsaugos ir techninio reguliavimo tarnybą ...
	1.5. „RB Rail AS“ – tai akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Pagrindinė „RB Rail AS“ veikla – „Rail Baltica“ geležinkelio linijos projektavimas, statyba ir rinkodara (įskaitant prekės ženklo naudojimą). Be to, „...

	2. Taikymo sritis
	2.1 Šiame dokumente aprašomi pirkimo procesų, kuriuos vykdo „RB Rail AS“, Naudos gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos vykdydamos „Rail Baltica“ projektą (kiekviena toliau – „Perkančioji organizacija“ arba kartu – „Perkančiosios organizacijos“), įsk...
	2.2 Šie standartai ir gairės taikomi visiems Perkančiųjų organizacijų vykdant „Rail Baltica“ projektą atliekamiems viešųjų pirkimų procesams, neatsižvelgiant į numatomą sutarties vertę ar dalyką. Išimtys leidžiamos tik iš tiesų pateisinamais atvejais,...
	2.3 Esant neatitikimams tarp privalomų nacionalinės teisės aktų nuostatų ir šio dokumento, pirmenybė teikiama privalomoms nacionalinės teisės aktų nuostatoms, taikomoms konkrečiam pirkimui. Apie tokius neatitikimus turi būti pranešta „RB Rail AS“ pirk...
	2.4 Šalių, kurioms taikomi šio dokumento reikalavimai, uždavinys –  laiku įgyti, kiek taikytina ir įmanoma, atitinkančias ekologiško projektavimo  reikalavimus netaršias, socialiai atsakingas ir darbo teisės nuostatas atitinkančias, prekes, darbus ir ...
	(a) pagrindinio tikslo – pastatyti „Rail Baltica“ geležinkelį;
	(b) sąžiningumo, skaidrumo, vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų per konkurenciją ir patikrinamumą;
	(c) didžiausio ekonominio naudingumo;
	(d) efektyvaus išteklių naudojimo ir rizikos mažinimo naudojant bendrus pirkimo standartus ir gaires, pirkimo dokumentų šablonus ir bendrą minimalų tiekėjų ir ūkio subjektų kvalifikacijos reikalavimų rinkinį;
	(e) socialiai ir aplinkos požiūriu tvarių pirkimų skatinimo;
	(f) tinkamo korupcijos valdymo, interesų konflikto ir kitos susijusios rizikos mažinimo.


	3. Pirkimų veiklos sisteminimas
	3.1 Pirkimus, įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą vykdo „RB Rail AS“ arba kiti Naudos gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos.
	3.2 „RB Rail AS“ perka:
	(a) verslo plėtros, rinkodaros, prekės ženklo kūrimo ir komunikacijos veiklą;
	(b) projektavimo elementus, tokius kaip (neapsiribojant) projektavimo gairės, konsoliduotas preliminarus techninis projektas, pagrindinis projektas ir išsamus techninis projektas;
	(c) tokius tyrimus, kaip (neapsiribojant) tiekėjų rinkos ir išteklių tyrimas (žaliavos ir pagrindiniai komponentai), techniniai tyrimai (susiję su Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS)), statybų logistika, techninės priežiūros įrenginiai ...
	(d) kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius (CCS) (įskaitant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS));
	(e) energijos posistemį (ENE) (įskaitant kontaktinį tinklą, pastotes, valdymo centrą);
	(f) pagrindinių žaliavų ir komponentų tiekimą su galimybe įsigyti vietos rinkose (pvz., konstrukcinį apatinį kelio statinį, inžinerinių konstrukcijų armatūrą ir kitas medžiagas, bėgius, pervažas, pabėgius, antstato balastą, keleivių informacines siste...
	(g) pervažų apatinio kelio statinio sekcijų statybos darbus;
	(h) paslaugas ir prekes, skirtas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo paramos priemonėms („RB Rail AS“ administracinių ir materialinių bei techninės paramos priemonių pirkimo procesai ir konsoliduoti pirkimo procesai).

	3.3 Kiti Naudos gavėjai arba Įgyvendinančios institucijos perka:
	(a) kelią ir apatinį kelio statinį (įskaitant atitinkamas ne pagrindines inžinerines konstrukcijas, antstatą, susisiekimo pervažas);
	(i) pagrindinius inžinerinius statinius (tunelius, tiltus);
	(j) pirmiau minėtos „RB Rail AS“ kompetencijos ribose – vietos įrenginius, įskaitant reikalaujamus techninius projektus bei išsamų jų techninį projektą (keleivių terminalus, krovinių terminalus, infrastruktūros priežiūros įrenginius, riedmenų priežiūr...
	(k) pirmiau minėtos „RB Rail AS“ kompetencijos ribose – geležinkelio infrastruktūros miesto mazgo ruožą;
	(l) darbus ir paslaugas, kurių reikia „Rail Baltica“ projektui įgyvendinti, tik Naudos gavėjams arba Įgyvendinančioms institucijoms 1 (vienoje) valstybėje, kurioje vykdomas „Rail Baltica“ projektas, išskyrus kelias išimtis;
	(m) paslaugas ir prekes, skirtas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo paramos priemonėms (administracinių ir materialinių bei techninės paramos priemonių pirkimo procesai).


	4. Pirkimų veiklos principai
	4.1 Perkančiosios organizacijos laikosi principų, nurodytų 4 priede „Perkančiosios organizacijos elgesio kodeksas“.
	4.2 Pirkimų veiklos sistema
	(a) „RB Rail AS“ yra pagrindinė viešuosius pirkimus „Rail Baltica“ projekte vykdanti institucija. Sutarties sudarymo schemoje nustatomas „RB Rail AS“ ir Įgyvendinančių institucijų vaidmuo, apimtis ir kompetencija. Pirkimas vykdant „Rail Baltica“ proje...
	(i) „RB Rail AS“ pirkimai (pagal Latvijos viešųjų pirkimų įstatymą) – „RB Rail AS“ vykdo pirkimus savo vardu, tiesiogiai bendrauja su tiekėjais ir prisiima visą atsakomybę;
	(ii) konsoliduoti pirkimai (pagal Latvijos viešųjų pirkimų įstatymą) – „RB Rail AS“ organizuoja viešųjų pirkimų procedūras Naudos gavėjų ir (arba) Įgyvendinančiųjų institucijų vardu, tiesiogiai bendrauja su tiekėju ir prisiima visą atsakomybę;
	(iii) prižiūrimi nacionaliniai pirkimai (pagal atitinkamus Naudos gavėjo ir (arba) Įgyvendinančiosios institucijos nacionalinius pirkimų įstatymus) – „RB Rail AS“ atlieka priežiūros vaidmenį, kai Naudos gavėjai ar Įgyvendinančiosios organizacijos vykd...


	4.3 „RB Rail AS“, Naudos gavėjų ir Įgyvendinančių institucijų pareigos skiriasi, priklausomai nuo pirkimo veiklos padalijimo, nurodyto 4.2 punkte. Tačiau įpareigojimas taikyti Bendruosius pirkimo standartus ir gaires „Rail Baltica“ projektui (toliau –...
	4.4 Perkančiosios organizacijos gali išleisti vidaus taisykles ir gaires remdamosi Gairėse išdėstytais principais.
	4.5 Kiekviena sutartis, kurios vertė yra 10 000 EUR (be PVM) arba didesnė, turi būti sudaryta raštu.

	5. Perkančiosios organizacijos elgesio kodeksas
	5.1 Pirkimo procedūra ir sudaroma sutartis turi atitikti ne tik įstatymų numatytas pirkimo taisykles, bet ir taikomus reikalavimus tokiose srityse kaip užimtumas, sveikata ir sauga, aplinkos apsauga, mokesčiai, antikorupcijos taisyklės ir kt. Todėl sv...
	5.2 Perkančiosios organizacijos, neperžengdamos įstatymų leidžiamų ribų, pirkimuose turi naudoti privalomus ir savo nuožiūra numatytus pašalinimo Apagrindus, atrankos kriterijus, pasiūlymų tinkamumo kriterijus, sutarties skyrimo kriterijus ir vykdymo ...
	5.3 Per privalomus ir savo nuožiūra numatomus pašalinimo iš pirkimo pagrindus, sutarties skyrimo kriterijus ir vykdymo sąlygas, Perkančiosios organizacijos turi užtikrinti, kad pirkimo sutartys būtų vykdomos laikantis gerosios rinkos praktikos, aprašy...
	5.4 Perkančioji organizacija taiko tas pačias ir vienodas sąlygas kandidatams, atvykstantiems iš šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, taip pat iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės susitariančiosios vals...

	6. Interesų konfliktų vengimas, švelninimas ir kovojimas su jais
	6.1 Perkančiosios organizacijos stengiasi imtis būtinų veiksmų, kad išvengtų interesų konfliktų, sušvelnintų juos, su jais kovotų ir veiksmingai juos išspręstų.
	6.2 Vengdamos interesų konfliktų, švelnindamos juos, kovodamos su jais ir veiksmingai juos spręsdamos, Perkančiosios organizacijos visiškai atsižvelgia į galiojančius teisės aktus ir kitą galiojančią „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo tvarką.
	6.3 Jei rangovų ar dalyvių pastebima įtartina ir (arba) potencialiai neteisėta veikla (pvz., kyšininkavimas ar kiti korupcijos bandymai, pasiūlymų klastojimas, karteliai, neįprastai mažos pasiūlymo kainos ar kita neteisėta antikonkurencinė praktika), ...
	6.4 „Informatoriai“, veikiantys sąžiningai, turi būti palaikomi ir saugomi, net jei vėliau jų įtarimai pasirodo esą nepagrįsti. Kiekvienas asmuo, norintis pranešti Perkančiosioms organizacijoms apie neteisėtą veiklą ar įtarimus dėl tokios veiklos, tur...

	7. Bendradarbiavimas įgyvendinant
	7.1 Siekdami nuosekliai įgyvendinti šias Gaires, Naudos gavėjai ir Įgyvendinančios institucijos turi bendradarbiauti, taip pat kreiptis į „RB Rail AS“, kaip „Rail Baltica“ projekto koordinatorių, dėl koordinavimo ir rekomendacijų. „RB Rail AS“ priima ...
	7.2 „RB Rail AS“ taikys šiuos pirkimo standartus ir gaires pati, taip pat per savo paskirtus narius Naudos gavėjų ir Įgyvendinančiųjų institucijų pirkimų komitetuose, kurie vykdo pirkimus prižiūrint „RB Rail AS“; prižiūrimų nacionalinių pirkimų perkan...

	8. Būsena
	8.1 Prireikus, dokumentą gali atnaujinti „RB Rail AS“. Naujausią versiją bus galima rasti „RB Rail AS“ tinklalapyje. Apie atnaujintos versijos paskelbimą „RB Rail AS“ praneš dalyvaujantiems Naudos gavėjams ir Įgyvendinančioms institucijoms.

	9. Pirkimų politikos dokumentai ir jų taikymas
	9.1 Šalys, kurioms taikomas šis dokumentas, kontroliuoja, tvarko ir taiko savo pirkimų dokumentus ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, be kita ko, vadovaudamosi Gairėmis ir prieduose išdėstytais principais.

	10. Stebėsena ir vykdymas
	10.1 Tiekėjai turi teisę apskųsti Perkančiųjų organizacijų ir jų pirkimų komisijų sprendimus ir veiksmus nacionalinėms institucijoms ir teismams pagal galiojančius įstatymus.
	(a) Perkančiosios organizacijos turi teisę atlikti patikrinimus ir auditą bei apsilankyti vietoje, jei tiekėjo gyvenamojoje šalyje nėra jokių teisinių apribojimų.
	(b) Apie apsilankymą pranešama raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, tačiau nepaskelbto patikrinimo ar audito atveju, apie apsilankymą vietoje iš anksto neinformuojama. Perkančioji organizacija turi galėti atlikti techninius, teisinius ir finansinius ...
	(c) Atitinkamas tiekėjas turi suteikti prieigą prie visos reikalingos informacijos ir dokumentų, įskaitant elektroniniu formatu pateiktą informaciją, susijusią su atitinkamos sutarties vykdymu, taip pat leisti nukopijuoti informaciją ir dokumentus tai...
	(d) Atitinkamas tiekėjas sutartyse su savo tiekėjais susitaria dėl atitinkamos Perkančiosios organizacijos teisės susipažinti su jo turima informacija bei dokumentais, susijusiais su atitinkamos sutarties vykdymu, ir juos kopijuoti.

	10.2 Perkančiosios organizacijos laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, vidaus politikos ir procedūrų bei tarptautinių susitarimų.
	10.3 Siekdamos įgyvendinti Gairėse išdėstytus principus, Perkančiosios organizacijos:
	(a) pirkimo dokumentuose ir sutarčių projektuose nustato reikalavimus, kurie reikalingi šiame dokumente išdėstytiems principams įgyvendinti;
	(b) pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti savo tiekėjų raštu patvirtinti, kad laikomasi šiame dokumente išdėstytų principų.

	10.4 Pastebėjus neteisėtą veiklą (pvz., kyšininkavimą, korupciją, kartelius), „RB Rail AS“ ir (arba) Naudos gavėjai, ir (arba) Įgyvendinančiosios institucijos nedvejodamos apie tai praneša valdžios institucijoms ir bendradarbiauja su jomis, kad išsprę...
	Priedai
	1. Pagrindinė informacija
	2. Minimalus reikalavimų rinkinys
	3. Būsena
	Minimalūs reikalavimai 40 000–144 000 EUR vertės pirkimo procedūroms
	Minimalūs reikalavimai 144 000 EUR ar didesnės vertės pirkimo procedūroms
	Minimalūs reikalavimai 10 000–39 999 EUR vertės pirkimo procedūroms
	Toliau nurodyta konkurso dalyvio deklaracija,  kartu su minimaliais taikomuose nacionaliniuose pirkimų įstatymuose nustatytais reikalavimais. Jei privalomi atitinkamų nacionalinių pirkimų įstatymų reikalavimai jau apima bet kuriuos iš toliau nurodytų ...
	1. Konkurso dalyvis turi įstatymais numatytą teisę atlikti darbus ir (arba) teikti paslaugas, ir (arba) tiekti reikalingas prekes.
	2. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą, visiškai atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų reikalavimus ir visus Perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus.
	3. Konkurso dalyvio siūlomiems darbams, paslaugoms ar prekėms netaikomos jokios trečiųjų asmenų teisės į turtą, interesai ar kitos teisės.
	4. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą nepriklausomai nuo kitų asmenų, įmonių ar šalių ir pateiktas pasiūlymas visais atžvilgiais yra sąžiningas, be slaptų susitarimų ar apgaulės.
	5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas ir jo verslo veikla nebuvo sustabdyta dėl panašių priežasčių.
	6. Konkurso dalyvis nėra tiriamas ir nėra kaltinamas neteisėta veikla.
	7. Konkurso dalyvis neturi mokestinių skolų, viršijančių 150 EUR [mokesčių skolų padengimas leidžiamas tik tuo atveju, jei tai leidžia galiojantys pirkimų įstatymai].
	8. Konkurso dalyvis įsipareigoja kokybiškai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus už siūlomą kainą.
	Minimalūs reikalavimai, taikomi išimtims pagal atitinkamus nacionalinius pirkimų, kurių vertė yra 10 000 EUR ar daugiau, įstatymus
	Konkurso dalyvio savideklaracija, kurioje nurodoma: .
	1. Konkurso dalyvis turi įstatymais numatytą teisę atlikti darbus ir (arba) teikti paslaugas, ir (arba) tiekti reikalingas prekes.
	2. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą, visiškai atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų reikalavimus ir visus Perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus.
	3. Konkurso dalyvio siūlomiems darbams, paslaugoms ar prekėms netaikomos jokios trečiųjų asmenų teisės į turtą, interesai ar kitos teisės.
	4. Konkurso dalyvis parengė pasiūlymą nepriklausomai nuo kitų asmenų, įmonių ar šalių ir pateiktas pasiūlymas visais atžvilgiais yra sąžiningas, be slaptų susitarimų ar apgaulės.
	5. Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas ir jo verslo veikla nebuvo sustabdyta ar suspenduota dėl panašių priežasčių.
	6. Konkurso dalyvis nėra tiriamas ir nėra kaltinamas neteisėta veikla (t. y. mokesčių vengimu, įdarbinimu be sutarties ir pan.).
	7. Konkurso dalyvis įsipareigoja kokybiškai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus už siūlomą kainą.
	Minimalūs reikalavimai pirkimo procesams, kurių vertė mažesnė nei 10 000 EUR
	Konkretūs minimalūs reikalavimai nenustatomi, tačiau turi būti tikimasi, kad Konkurso dalyvis laikysis atitinkamuose nacionaliniuose viešųjų pirkimų įstatymuose nustatytų pagrindinių principų, veiks skaidriai, patikrinamai ir proporcingai bei laikysis...
	1. Teisėtumas:
	(a)  Perkančiosios organizacijos laikosi nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių visais atvejais, kai veikia kaip perkančiosios organizacijos, apibrėžtos nacionaliniuose teisės aktuose, perkeliančiuose 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybo...
	(b) Be to, 2016 m. birželio 16 d. Naudos gavėjų ir „RB Rail AS“, Estijos Respublikos ekonomikos ir ryšių ministerijos, Latvijos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos transporto ir ryšių ministerijos sudarytoje sutartyje Naudos g...
	(i) Atitinkama Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus, sudaro mažiausiai trijų narių pirkimų komisiją, užtikrindama, kad ši komisija būtų kompetentinga pirkimų, dėl kurių sudaroma sutartis, srityje. Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama savo parei...
	(ii) Jei vykdytinas pirkimas yra išimtis iš reglamentuojamos tvarkos pagal jai taikomus atitinkamus nacionalinius pirkimų įstatymus arba, remiantis tokiais taikomais nacionaliniais pirkimų įstatymais, nereikia sudaryti pirkimo komisijos, Perkančioji O...
	(iii)  Perkančioji organizacija neturi turėti interesų konfliktų. Pirkimo komisijos nariai, ekspertai ir kiti pirkimo dokumentus rengiantys asmenys neturi turėti interesų konfliktų. Interesų konflikto sąvoka paaiškinta toliau šiame dokumente.
	(iv) Pirkimo komisija nustato pagrįstus ir objektyvius reikalavimus kandidatams, konkurso dalyviams ir pirkimo objektui, užtikrindama, kad reikalavimai nesudarytų nepagrįstų konkurencijos apribojimų vykdant pirkimą. Pirkimo komisija taip pat nustato k...
	(v) Atitinkama Perkančioji organizacija savo interneto svetainėje (ir atitinkamoje informacinėje sistemoje, jei to reikalauja galiojantys įstatymai) paskelbia pranešimą apie numatomą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydama pagrįstą pasiūlymų pateikimo te...
	(vi) Išskyrus atvejus, numatytus atitinkamos Perkančiosios organizacijos gyvenamosios vietos šalies nacionaliniuose teisės aktuose, atitinkama Perkančioji organizacija pašalina kandidatą ar konkurso dalyvį iš pirkimo bet kuriuo iš atitinkamos perkanči...
	(vii) Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, pirkimo komisija įvertina pateiktus pasiūlymus ir, remdamasi atitinkamuose pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, atrenka vieną ar kelis pasiūlymus. Pirkimo komisija paskelbia laimėtoju tą konkurso...
	(viii) Pirkimo sutartis gali būti keičiama atsižvelgiant į taisykles, nustatytas atitinkamuose galiojančiuose pirkimų įstatymuose, pagal kuriuos sutartis buvo sudaryta,


	2. Didžiausias ekonominis naudingumas
	(a) Pagrindinis sutarties sudarymo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį sudaro kaina arba išlaidos kartu su kokybiniais, aplinkosaugos ir (arba) socialiniais kriterijais, susijusiais su pirkimo objektu. „Mažiausios kainos“ kriterij...
	(b) Kaina bus naudojama kaip vienintelis sutarties sudarymo kriterijus tik išimtiniais atvejais, kai techninės specifikacijos yra aiškios, o kiti sutarties skyrimo kriterijai neturi reikšmės. Visos išimtys turi būti objektyviai pagrįstos, o pagrindima...

	3. Socialiai ir aplinkos požiūriu tvarus pirkimas.
	(a) Jei įmanoma atsižvelgiant į pirkimo objektą ir jei naudinga ir nedraudžiama nacionaliniuose teisės aktuose, Naudos gavėjai ir Įgyvendinančiosios institucijos turi įtraukti socialinius, aplinkosaugos ir tvarumo aspektus į atmetimo pagrindus, sutart...

	4. Laisva konkurencija:
	(a)  Perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti sąžiningą, lygiavertę ir skaidrią ūkio subjektų konkurenciją be diskriminacijos dėl ūkio subjektų tautybės ar kilmės šalies, neteikiant pirmenybės kokiam nors vienam prekės ženklui. Perkančiosios org...
	(b) Nepaisant to, kai vietos žinios ir patirtis yra reikšmingos pirkimo objektui, Perkančiosios organizacijos gali naudoti kokybinius konkurso dalyvių atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus, kurie suteikia pranašumų konkurso dalyviams, turintiems s...
	(c) Jei įmanoma ir (arba) jei to reikalauja taikomi nacionaliniai pirkimų įstatymai, Perkančiosios organizacijos turi atlikti rinkos tyrimus, kad nustatytų, ar numatyti pirkimo reikalavimai nepagrįstai neapriboja konkurencijos.
	(d) Perkančiosios organizacijos susilaiko nuo pirkimo dalyko reikalavimų ar ypatybių lygio nustatymo tiek, kiek tai gali pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp konkurso dalyvių.

	5. Skaidrumas
	(a) Perkančiosios organizacijos stengiasi užtikrinti, kad informacija apie kiekvieną „Rail Baltica“ projekto pirkimą būtų skelbiama visose valstybėse, kuriose įgyvendinamas „Rail Baltica“ projektas, atitinkamame Perkančiosios organizacijos ir „RB Rail...
	(b)  Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentus, įskaitant sutartį, rengia anglų kalba ir, jei to reikalauja nacionaliniai teisės aktai, savo nacionalinėmis kalbomis.
	(c)  Perkančiosios organizacijos per 1 (vieną) mėnesį nuo jų patvirtinimo paskelbia savo metinius pirkimų planus (taip pat prireikus juos atnaujina) ir suteikia ūkio subjektams laisvą prieigą prie jų. Tačiau tokie metiniai pirkimų planai netrukdo Naud...
	(d) Siekiant išvengti abejonių, skaidrumo reikalavimai neturi būti aiškinami taip, kad galėtų sukelti verslo riziką paviešinant konfidencialią, neskelbtiną verslo ir (arba) su visuomenės saugumu susijusią informaciją.

	6. Interesų konfliktų nebuvimas
	(a)  Perkančiosios organizacijos imasi visų būtinų priemonių užkirsti kelią bet kokiai situacijai, kai gali kilti pavojus nešališkam ir objektyviam susitarimų su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) įgyvendinimui. Perkančiosios organizacijos ...
	(b) Perkančiosios organizacijos interesų konfliktas su tiekėju atsiranda tada, kai Perkančiosios organizacijos, jų akcininkas, narys, valdybos ar stebėtojų tarybos narys arba asmuo, turintis teisę atstovauti kandidatui ar konkurso dalyviui veikloje, s...
	(i) tiekėjas ar tiekėjo subrangovas;
	(ii) tiekėjo ar tiekėjo subrangovo faktinis savininkas, akcininkas, valdybos ar stebėtojų tarybos narys, narys, prokuratorius ar įgaliotas asmuo;

	(c) Sprendimus formuojančių ir priimančių asmenų interesų konfliktas su tiekėju atsiranda kai Perkančiosios organizacijos arba jos vardu veikiančio pirkimo paslaugų teikėjo darbuotojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje arba galintys turėti įtakos jos...
	(d) Perkančioji organizacija neperka prekių, darbų ar paslaugų iš tiekėjų, su kuriais ją sieja interesų konfliktas, nebent:
	(iii) tiekėjas teikia atitinkamas paslaugas remdamasis išimtinėmis teisėmis, kylančiomis iš įstatymų;
	(iv) sutartis yra dėl žemės sklypo, esamo pastato ar statinio arba kito nekilnojamojo turto pirkimo ar nuomos arba kitų teisių į šį nekilnojamąjį turtą pirkimo;
	(v) sutartis yra vieša sutartis tarp viešojo sektoriaus subjektų, kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, perkeliančiuose 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų ir panaikinančios Direkt...

	(e) Šalys užtikrina, kad pirkimo komisijų nariai, ekspertai ir asmenys, rengiantys pirkimo dokumentus, nebūtų:
	(i) dabartinis ar buvęs faktinis savininkas, darbuotojas, valdybos ar stebėtojų tarybos narys, akcininkas, narys, prokuratorius ar įgaliotasis atstovas juridinio asmens – kandidato, konkurso dalyvio ar subrangovo, ir šis ryšys su juridiniu asmeniu nut...
	(ii) faktinio savininko, akcininko, kuriam priklauso ne mažiau kaip 10 % akcijų, ribotos atsakomybės bendrovės akcininko, valdybos ar stebėtojų tarybos nario, asmens, turinčio teisę atstovauti  juridinį asmenį – kandidatą, konkurso dalyvį ar subrangov...
	(iii) fizinio asmens – kandidato, konkurso dalyvio ar subrangovo – giminaitis.

	(f) Santykis su kandidatu ar konkurso dalyviu taip pat taikomas tais atvejais, kai kandidatas ar konkurso dalyvis yra asmenų, kurių nariai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, asociacija, su kuria komisijos narį, ekspertą ar pirkimo dokumentus rengiant...
	(g) Perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar tiekėjas įgijo nepagrįstą konkurencinį pranašumą ir turėtų būti pašalintas iš pirkimo dėl ankstesnio tiekėjo dalyvavimo rengiant pirkimo dokumentus, dėl dalyvavimo išankstinėse rinkos konsultacijose s...
	(h) Perkančiosios organizacijos taiko „nulinės tolerancijos“ politiką ir nepriima jokių dovanų ar svetingumo pasiūlymų. Perkančiosios organizacijos nepriims jokių kvietimų į sporto ar kultūros renginius, atostogų ar kitų pramoginių kelionių bei transp...
	(i) Perkančiosios organizacijos užtikrina, kad kiekvienas atitinkamos pirkimo komiteto narys ir pakviestas ekspertas, prisiimdamas atsakomybę už konkretų pirkimą, pasirašytų deklaraciją apie interesų konflikto nebuvimą ir dar kartą patvirtintų, kad tu...
	(j) Perkančiosios organizacijos taip pat privalo užtikrinti, kad kiekvienas pirkimo procese dalyvaujantis asmuo būtų įpareigotas pranešti apie interesų konfliktą vos apie jį sužinojęs ir informuoti apie prie tokį asmenį pradėtus procesus dėl korupcijo...
	(k) Paprastai Perkančiosios organizacijos privalo nutraukti pirkimą, jei paaiškėja, kad įvyko su konkrečiu pirkimu susijęs interesų konfliktas arba buvo pradėti procesai dėl korupcijos ar neteisėtos įtakos, ir abejonių dėl pirkimo dokumentų ar pirkimo...
	(l) Bet kuris viešųjų pirkimų komiteto narys ar ekspertas, dalyvaujantis viešųjų pirkimų komitete, nedelsiant pašalinamas iš konkretaus viešojo pirkimo, apribojant jo prieigą prie pirkimo konfidencialios ir (arba) neskelbtinos verslo informacijos.

	7. Ekspertų ir išankstinių rinkos konsultacijų naudojimas
	(a) Perkančiosios organizacijos turi kiek įmanoma labiau įtraukti į pirkimo dokumentų rengimą atitinkamus ekspertus, visų pirma – techninius ekspertus. Ekspertai – tai Perkančiųjų organizacijų vidaus darbuotojai, o jei šie darbuotojai nepasiekiami dėl...
	(b) Be to, siekdamos parengti pirkimą ir informuoti ūkio subjektus, Perkančiosios organizacijos turi kiek įmanoma dažniau rengti išankstines rinkos konsultacijas su ūkio subjektais. Siekdamos užtikrinti, kad nė vienas iš ekonominės veiklos vykdytojų n...
	(m)

	1. Darbo jėga
	(a) Asociacijų laisvė ir kolektyvinės derybos. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai paisytų laisvos darbuotojų teisės be išlygų burtis į organizacijas, tenkinti ir ginti savo interesus ir vesti kolektyvines derybas, taip pat gintų š...
	(b) Prievartinis ir priverčiamasis darbas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai nenaudotų jokio prievartinio ar priverčiamojo darbo ir jį draustų , įskaitant (bet neapsiribojant), žmonių įdarbinimą ne savo noru, taip pat nereikalaut...
	(c) Vaikų darbas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai nedarbintų: a) vaikų, jaunesnių nei 15 metų arba besimokančių dieniniame skyriuje pagal privalomojo ugdymo programą, arba, jei vaikai vyresni, nesiekiančių minimalaus užimtumo a...
	(d) Diskriminacija. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų lygias galimybes ir vienodą požiūrį į darbą ir profesiją, nediskriminuojant dėl rasės, odos spalvos, lyties, religijos, politinės nuomonės, tautinės išraiškos ar ...
	(e) Darbo užmokestis, darbo laikas ir kitos darbo sąlygos. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų teisėtą, reguliarų, ne rečiau kaip vieną kartą mėnesį atliekamą visos atlyginimo sumos išmokėjimą tiesiogiai darbuotojams. Ti...
	(f) Sveikata ir sauga. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai užtikrintų, jog: a) jų kontroliuojamos darbo vietos, mašinos, įranga ir procesai būtų saugūs ir nekeltų pavojaus sveikatai; b) jų kontroliuojamos cheminės, fizinės ir biolo...
	(g) Srautų valdymas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai paisytų nukentėjusių bendruomenių poreikių ir vykdydami darbus, teikdami paslaugas ar prekes tvarkytų prieigą prie fizinių vietų sukeldamos kuo mažiau trikdžių, kontroliuotai...

	2. Žmogaus teisės.
	(a) Žmogaus teisės. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai palaikytų tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių apsaugą ir užtikrintų, kad jos neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų.
	(b) Priekabiavimas, šiurkštus ar nežmoniškas elgesys. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai sukurtų ir palaikytų aplinką, kurioje oriai ir pagarbiai elgiamasi su visais darbuotojais, nenaudojami jokie grasinimai smurtu, seksualiniu i...

	3. Aplinkosauga.
	(a) Aplinkosauga. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai būtų parengę veiksmingą aplinkosaugos politiką ir laikytųsi galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei kitų teisės aktų. Tiekėjai turėtų kiek įmanoma labiau palaikyti atsargų elgesį...
	(b) Cheminės ir pavojingos medžiagos. Cheminės ir kitos medžiagos, kurios patekusios į aplinką kelia pavojų, turi būti nustatytos ir tvarkomos, siekiant užtikrinti saugų jų tvarkymą, judėjimą, saugojimą, perdirbimą arba pakartotinį naudojimą ir šalinimą.
	(c) Nuotekos ir kietosios atliekos. Operacijose, pramoniniuose procesuose ir sanitarijos įrenginiuose susidarančios nuotekos ir kietosios atliekos turi būti stebimos, kontroliuojamos ir prireikus išvalomos prieš išleidžiant ar šalinant.
	(d) Oru sklindančios emisijos. Lakiųjų organinių cheminių medžiagų, aerozolių, ėsdinančių medžiagų, kietųjų dalelių, ozoną ardančių cheminių medžiagų ir degimo šalutinių produktų, susidarančių vykdant operacijas, išmetimas į orą turi būti apibūdinamas...
	(e) Atliekų mažinimas, perdirbimo didinimas. Visų rūšių atliekos, įskaitant vandenį ir energiją, turi būti sumažintos arba pašalintos jų atsiradimo vietoje arba atliekant tokias procedūras, kaip gamybos, priežiūros ir įrenginių procesų modifikavimas, ...
	(f) Triukšmas ir dulkės. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai gerbtų vietos bendruomenes ir, jei įmanoma, vengtų pernelyg didelio triukšmo ir dulkių, o jei laikinas triukšmas ar dulkės neišvengiami, apie tai iš anksto informuotų vie...

	4. Etiškas elgesys.
	(a) Korupcija. Perkančiosios organizacijos „visiškai netoleruoja“ jokio kyšininkavimo ir korupcijos, įskaitant sukčiavimą, kyšininkavimą ir turto prievartavimą vykdant veiklą, susitarimą tarp tiekėjų ar kitų atvejų, kuriais kuriamas nesąžiningas prana...
	(b) Interesų konfliktas. Tiekėjai Perkančiosioms organizacijoms privalo pranešti: a) bet kokią situaciją, kurioje gali būti interesų konfliktas, pavyzdžiui (neapsiribojant), kai tiekėjas ar su tiekėju susijusi įmonė konsultuoja Perkančiąją organizacij...
	(c) Dovanos ir svetingumas. Perkančiosios organizacijos taiko „nulinės tolerancijos“ politiką ir nepriima jokių dovanų ar svetingumo pasiūlymų. Perkančiosios organizacijos nepriims jokių kvietimų į sporto ar kultūros renginius, atostogų ar kitų pramog...
	(d) Apribojimai pasibaigus darbo santykiams. Nacionaliniai įstatymai gali nustatyti apribojimus pasibaigus darbo santykiams Perkančiųjų organizacijų darbuotojams ir buvusiems darbuotojams, dalyvavusiems pirkimo procese, jei tokie asmenys anksčiau daly...
	(e) Verslo etika. Tiekėjai, dalyvaudami „Rail Baltica“ „Rail Baltica“ projekto pirkimo procedūrose, įgyvendindami sutartis ir (arba) sąveikaudami su Perkančiosiomis organizacijomis, elgiasi atsakingai, taikydami deramą dalykinį patikrinimą, demonstruo...
	(i) jokio amoralaus elgesio ir (arba) bandymų iškreipti konkurenciją kurio nors tiekėjo ar tiekėjų grupės naudai Perkančiosios organizacijos ir (arba) bet kurios (-ų) kitos (-ų) institucijos (-ų) atžvilgiu;
	(ii) jokio piktnaudžiavimo nustatytomis viešųjų pirkimų procedūromis ir (arba) procesais, kuriuos taiko apeliacinės institucijos ar teisminė įstaiga, siekiant įgauti pranašumą, nepagrįstai sutrikdyti „Rail Baltica“ projekto eigą, trukdyti konkurencija...
	Apie tokius atvejus pranešama atitinkamoms institucijoms.


	5. Verslo partnerių ir savo tiekėjų pasirinkimas
	(a) Principų priėmimas ir jų laikymasis. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai skatintų savo potencialius verslo partnerius priimti šiame dokumente išdėstytus principus ir remtų šiame dokumente išdėstytų principų įgyvendinimą savo ti...
	(b) Savo tiekėjų tinkamumas. Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad jų tiekėjai nepirktų prekių, darbų ir paslaugų iš kitų tiekėjų, kurie nesilaiko šio Tiekėjo ir subrangovų elgesio kodekso. Nė vienas tiekėjas nėra įvykdęs pažeidimo dėl nemokumo,...

	6. Be to, tiekėjai, norintys užsiimti veikla vykdant „Rail Baltica“ projektą, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus 2 priede.
	Visiems su „Rail Baltica“ projektu susijusiems ir jo apimtyje vykdomiems pirkimams, kuriuos vykdo „RB Rail AS“ arba Naudos gavėjai ar Įgyvendinančios institucijos, kuriems reikalinga pirkimo komisija, „RB Rail AS“ arba atitinkamas Naudos gavėjas ar Įg...
	* Aiškinant pirmiau pateiktą lentelę, sąvoka „Naudos gavėjas“ neapima „RB Rail AS“
	[Nuostatų šablonus atskirai tvarko „RB Rail AS“, kuri juos pateikia Įgyvendinančioms institucijoms ir Naudos gavėjams atskirai nuo šio dokumento (jei šablonai yra)]
	[Sutarties šablonus atskirai tvarko „RB Rail AS“, kuri juos pateikia Įgyvendinančioms institucijoms ir Naudos gavėjams atskirai nuo šio dokumento (jei šablonai yra)] Sutarties projekte pateikiamos pagrindinės sąlygos ir toliau išvardyti punktai (kaip ...
	Perkančiosios organizacijos savo sutartims taip pat taiko toliau nurodytus specialiuosius reikalavimus (sąlygos nustatomos atsižvelgiant į teisinius reikalavimus Perkančiosios organizacijos šalyje).




