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MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EUROPOS TERITORINIO 

BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS TIKRINTOJUI 

 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Tikrintojo kvalifikaciją įrodantys 

dokumentai 

Tikrintojas: 
Tikrintojas jo kvalifikacijai patikrinti turi 

pateikti: 

1. 

Turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, kurie turi būti nustatyti pagal 

Standartinių supaprastinto atviro konkurso sąlygų arba Standartinio riboto konkurso 

sąlygų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo 

dokumentų patvirtinimo“, atitinkamai 10 ir 15 punktus:  

(kvalifikaciniai reikalavimai išvardijami) 

2. Turi atitikti specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

2.1. Teisė verstis atitinkama veikla: 

2.1.1

. 
Turi teisę verstis audito veikla 

Įmonės įregistravimą įrodančio išplėstinio 

Juridinių asmenų registro išrašo ir (arba) 

Elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų 

registro išrašo (ESI) patvirtintą kopiją, 

liudijančią, kad paslaugų teikėjas įregistruotas 

įstatymų nustatyta tvarka; Lietuvos auditorių 

rūmų išduoto audito įmonės pažymėjimo 

patvirtintą kopiją  

2.2. Ekonominė ir finansinė būklė:  

2.2.1

. 

Turi būti apsidraudęs civilinės 

atsakomybės draudimu, kaip yra 

nustatyta Lietuvos Respublikos audito 

įstatymo 20 straipsnyje 

Galiojančio civilinės atsakomybės draudimo 

poliso patvirtintą kopiją  

2.2.2

. 

Neturėti drausminių nuobaudų iš 

Lietuvos auditorių rūmų 

Įš paslaugos tiekėjo nereikalaujama pateikti 

šiame punkte nurodytą kvalifikacijos 

reikalavimą įrodančių dokumentų; perkančioji 

organizacija duomenis tikrina pagal Lietuvos 

auditorių rūmų interneto svetainėje www.lar.lt 

skelbiamus atestuotų auditorių ir audito įmonių 

sąrašus paskutinę pasiūlymų pateikimo 

termino dieną, nurodytą skelbime apie 

pirkimą. 

 
 

 

 



 

2.3. Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas:  

2.3.1. 

Per pastaruosius 3 finansinius metus 

arba per laiką nuo paslaugų teikėjo 

įregistravimo dienos (jeigu paslaugų 

teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus) turi būti įvykdęs 

bent vieną panašią sutartį, t. y. kurios 

dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios 

ir kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 

pasiūlymo vertės  

Paslaugos teikėjo praėjusių 3 finansinių 

metų arba laikotarpio nuo paslaugų teikėjo 

įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) 

įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame būtų 

nurodytas vykdytų sutarčių objektas, vertė, 

trukmė ir užsakovas (-ai)  

2.3.2. 

Turi turėti bent vieną specialistą, 

atsakingą už sutarties vykdymą, turintį 

auditoriaus pažymėjimą ir mokantį 

anglų kalbą ne žemesniu kaip 

pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu 

(pagal Europass) 

Paslaugos teikėjo specialistų, atsakingų už 

sutarties vykdymą, sąrašą (pavardės, 

išsilavinimas, kvalifikacija), kiekvieno 

specialisto, nurodyto sąraše, gyvenimo 

aprašymą (CV), kuriame būtų nurodytas anglų 

kalbos mokėjimas (pagal Europass), juose 

paminėtų diplomų, pažymėjimų ar 

rekomendacijų kopijas 

2.3.3. 
Būti nepriklausomu nuo tikrinamos 

įmonės 

Paslaugos teikėjo vadovo ar jo įgalioto 

asmens ir už sutarties vykdymą atsakingo 

auditoriaus (-ių) pasirašytas nepriklausomumo 

deklaracijas pagal  tikrintojo ir auditoriaus 

nepriklausomumo deklaracijos formas 

(Taisyklių 2 ir 3 priedai) 

______________ 


