
EBVPD pildymas. Tiekėjo 
veiksmai, pildant EBVPD. 



Tiekėjai renkasi „Esu ekonominės veiklos vykdytojas“ 

EBVPD galima rasti šiuo internetiniu adresu https://ec.europa.eu/tools/espd 
 

Pasirenkama „Importuoti EBVPD“ 

https://ec.europa.eu/tools/espd


Skiltyje „Įkelti EBVPD“ 
pasirenkamas failas iš 
kompiuterio 
(perkančiosios 
organizacijos suformuotas 
EBVPD XML formatu). 

 

Užpildžius visą reikalingą 
informaciją ir paspaudus 
„Pirmyn“, pereinama 
prie kitos dalies. 
 

Pasirenkama šalis. 



Pirmoje dalyje jau yra 
informacija apie pirkimo 
procedūrą ir perkančiąją 
organizaciją ar perkantįjį 
subjektą, todėl tiekėjui 
reikia pildyti tik nuo 
antros dalies. 

Antroje dalyje 
užpildoma visa tiekėjo 
kontaktinė informacija, 
informacija apie 
rėmimąsi kitų subjektų 
pajėgumais, kita 
reikalaujama 
informacija. 

 

Viešųjų pirkimų įstatyme neliko sąvokos Oficialiai 
patvirtintų tiekėjų sąrašai, todėl čia žymima „Ne“ 

Turi būti pažymėta „Taip“. Pavyzdžiui, VMI pažyma, 
SODROS pažyma fiziniams asmenims, registruotiems  
LR. 

Juridiniams asmenims, registruotiems LR, nuoroda į SODROS tinklapį. 



Jeigu kažkokia informacija nėra 
taikoma, reikia panaikinti skiltį, 
paspaudus šiukšlių dėžės ženkliuką. 

Užpildžius visą reikalingą informaciją ir 
paspaudus „Pirmyn“, pereinama prie 
kitos dalies. 



Trečioje dalyje yra pildoma 
informacija, ar tiekėjas neturi 
pašalinimo pagrindų. Taip pat 
pažymima, ar informacija apie 
konkretaus pašalinimo pagrindų 
nebuvimą yra viešai ir 
neatlygintinai prieinama (jeigu 
yra, turi būti nurodomas 
internetinis adresas). 



Jeigu tiekėjas turi 
pašalinimo pagrindą ir 
pažymi „Taip“ (1), jis 
turi nurodyti visą su juo 
susijusią informaciją.  
Jeigu dėl pašalinimo 
pagrindo buvimo buvo 
imtasi priemonių, 
siekiant įrodyti savo 
patikimumą (VPĮ 46 str. 
8 d.), tiekėjas turi jas 
aprašyti (2). 
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Užpildžius visą 
reikalingą 
informaciją ir 
paspaudus 
„Pirmyn“, 
pereinama prie 
kitos dalies. 



Ketvirtoje dalyje yra išvardinta, 
kokius atrankos kriterijus turi atitikti 
tiekėjas (jeigu perkančioji 
organizacija juos nurodo EBVPD). 
Reikia užpildyti kiekvieną punktą, 
įrašant į jį atitinkamą informaciją. 

Taip pat pažymima, ar informacija 
apie konkretaus pašalinimo 
pagrindų nebuvimą yra viešai ir 
neatlygintinai prieinama (jeigu yra, 
turi būti nurodomas internetinis 
adresas). 

 

Jeigu perkančioji organizacija atrankos kriterijų nevardina EBVPD, o nurodo juos 
skelbime ar pirkimo dokumentuose, ketvirta dalis atrodys taip: 

Šioje vietoje reikės pažymėti varnelę „Taip“, jeigu tiekėjas atitinka visus kvalifikacinius 
reikalavimus, nurodytus skelbime ar pirkimo dokumentuose. 



Šis punktas pildomas tik ribotų konkursų, konkursų su derybomis, konkurencinių dialogų arba inovacijų 
partnerystės atveju. 



Šioje skiltyje įrašoma pildymo data ir vieta.  

Užpildžius šią skiltį, reikia spausti „Apžvalga“ ir, peržiūrėjus, ar 
teisingai užpildytas dokumentas, parsisiųsti jį į kompiuterį, kad 
būtų galima prikabinti prie pasiūlymo dokumentų. 


