
1 lentelė 
Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

17.1. Tiekėjo vadovas ar ūkinės bendrijos 
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) 
teisę juridinio asmens vardu sudaryti 
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas 
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) 
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 
apskaitos dokumentus, neturi 
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl 
tiekėjo (juridinio asmens) per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 
nuosprendis už dalyvavimą 
nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos 
ar tikslinės paramos panaudojimą ne 
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, 
kreditinį sukčiavimą, mokesčių 
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie 
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 
deklaracijos, ataskaitos ar kito 
dokumento nepateikimą, nusikalstamu 
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimą, arba dėl kitų valstybių 
tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių, įskaitant 
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar 
šalies, kurioje yra perkančioji 
organizacija, reikalavimus. Tiekėjas 
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių, įskaitant 
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, 
jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma 
yra mažesnė kaip 50 eurų 

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 
arba valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra 
juridinis asmuo, registruotas Lietuvos 
Respublikoje, duomenų apie socialinio 
draudimo įsiskolinimų nebuvimą neturi 
pateikti, šiuos duomenis „Invega“ paskutinę 
pasiūlymų pateikimo dieną patikrins 
Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos informacinėje sistemoje. 
Užsienio šalies teikėjas, kuris yra juridinis 



asmuo, pateikia šalies, kurioje yra 
įregistruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra 
perkančioji organizacija institucijos išduotą 
dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją 
apie mokesčių, įskaitant socialinio 
draudimo, mokėjimą. Minėti dokumentai 
turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 
kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu 
yra priimtinas. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.3. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra 
juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų 
daugumą juridinio asmens dalyvių 
susirinkime, neturi neišnykusio ar 
nepanaikinto teistumo už nusikalstamą 
bankrotą 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
su kreditoriais nėra sudaręs taikos 
sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo 
tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima 
tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 
sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti), nėra 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba 
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar 
panaši. Tiekėjui nėra iškelta 
restruktūrizavimo, bankroto byla arba 
bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo 
ar susitarimo su kreditoriais procedūros 
arba jam nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus 

1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 
kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės 
įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar 
šios įmonės Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 
dokumentą, patvirtinantį jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, 
arba teismo išduotą išrašą iš teismo 
sprendimo, jei toks yra. Lietuvos 
Respublikoje registruoto tiekėjo, kuris yra 
juridinis asmuo, duomenis apie jo atitikimą 
šiam kvalifikacijos reikalavimui „Invega“ 
paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną 
patikrins neatlygintinai prieinamame 
Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių 
asmenų registre. Užsienio šalies tiekėjas, 
kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, 
pateikia šalies, kurioje yra registruotas 
tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, 
teismo ar kompetentingos viešojo 
administravimo institucijos išduotą 
pažymą. Minėtas dokumentas turi būti 



išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu 
yra priimtinas. 

2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad 
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, 
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 
nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo 
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba 
priesaika ar oficiali deklaracija, jei 
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 
dokumentas arba jis neapima visų keliamų 
klausimų (konkurso sąlygų 2 priedas). 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninės dokumentų kopijos 

17.5. Dėl juridinio asmens, per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
nusikalstamas veikas nuosavybei, 
turtinėms teisėms ir turtiniams 
interesams, intelektinei ar pramoninei 
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, 
finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 
viešiesiems interesams, išskyrus 
Konkurso sąlygų 17.1 punkte nurodytas 
veikas 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas jo 
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo, kurį „Invega“ gali įrodyti bet 
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame 
punkte vartojama sąvoka „rimtas 
profesinis pažeidimas“ suprantama kaip 
profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu 
profesinės etikos normų momento praėjo 
mažiau kaip vieneri metai, arba kaip 
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos 
ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 
pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 
priedas). Pateikiamas atsakymas CVP IS 
priemonėmis ir skaitmeninė dokumento 
kopija 



fizinis asmuo, yra paskirta administracinė 
nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis 
asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta 
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai 
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime 
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis 
asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks 
pažeidimas pagal šį punktą laikomas 
rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatyme nustatytą 
ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos 
praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu 
tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, 
turintis balsų daugumą juridinio asmens 
dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu 
dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas 
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto 
įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą 
laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, 
jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 
dienos praėjo mažiau kaip 3 metai 

17.7. Tiekėjas nuo 2016-01-01 dienos nėra 
padaręs esminio pirkimo sutarties 
pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 
metus buvo nutraukta pirkimo sutartis 
arba per pastaruosius 3 metus buvo 
priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, 
kuriuo tenkinami „Invegos“ reikalavimai 
pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą 
ar netinkamą įvykdymą esminiu ir 
atlyginti dėl to patirtus nuostolius 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 
priedas). Pateikiamas atsakymas CVP IS 
priemonėmis ir skaitmeninės dokumentų 
kopijos 

17.8. Tiekėjas apie nustatytų reikalavimų 
atitiktį nepateikė melagingos informacijos, 
kurią „Invega“ gali įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 
priedas). 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.9. Tiekėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 
metų) administruoti finansines priemones 
dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus 
įdarbinimo 

Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 
priedas). 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 

17.10 Tiekėjas vadovaujasi horizontaliaisiais 
(darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo) principais, finansinės 
priemonės įgyvendinimas yra 
suderinamas su Europos Sąjungos 
konkurencijos politikos nuostatomis 

Pasiūlymo forma (konkurso sąlygų 1 
priedas). 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis 
ir skaitmeninė dokumento kopija 
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2 lentelė 
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

17.11. Tiekėjas turi turėti teisę verstis indėlių ar 
kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš 
neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų 
skolinimu  

1) VĮ „Registrų centras“ išduotas išrašas ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 
indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš 
neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu 
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės 
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta 
toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 
išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, 
liudijanti tiekėjo teisę verstis indėlių ar kitų 
grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių 
rinkos dalyvių ir jų skolinimu; 

2) Licencija verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų 
priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų 
skolinimu. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir 
skaitmeninės dokumentų kopija 

17.12. Tiekėjas turi pagrįsti, kad per paskutinius 
3 metus (arba per laiką nuo tiekėjo 
įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė 
veiklą trumpiau nei 3 metus) tinkamai 
suteikė (t. y. tinkamai suteikė paskolas ir 
jos buvo pilnai grąžintos) verslo paskolų, 
ne mažiau kaip 300 vnt., kurių kiekvienos 
vertė ne mažesnė kaip 25 000 Eur ir ne 
didesnės kaip 4 000 000 Eur. Jeigu 
paskolos sutarties pradžia yra ankstesnė 
nei per paskutinius 3 metus, tačiau jos 
pabaiga patenka į paskutinių 3 metų 
laikotarpį, tokios paskolos sutartys 
laikomos tinkamomis. 

Tiekėjo verslo planas (1 dalis), nurodytas 
konkurso sąlygų 3 priede. 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir 
skaitmeninė dokumento kopija 

17.13. Tiekėjas turi būti pajėgus organizaciniu 
požiūriu tinkamai ir laiku įgyvendinti 
teikiamą projektą ir atitikti šiuos 
reikalavimus: 
1. Tiekėjas paskutinius 6 mėnesius vykdė 
kredito įstaigos veiklos riziką ribojančius 
normatyvus; 
2. Tiekėjas paskutinius 6 mėnesius vykdė 
kredito įstaigoms nustatytus privalomų 
atsargų reikalavimus; 
3. Tiekėjas paskutinius 6 mėnesius 
nesinaudojo Lietuvos banko paskolomis 
likvidumui palaikyti; 
4. Tiekėjui nebuvo taikytos poveikio 
priemonės po paskutinio inspektavimo; 
5. Tiekėjo paskutiniųjų metų auditorių 
išvada buvo be išlygų. 

Pažyma apie kreditavimo veiklos ir apskaitos 
reikalavimų laikymąsi (konkurso sąlygų 
4 priedas) 
Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir 
skaitmeninė dokumento kopija 

 

  



 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai (pagal ekonominį naudingumą): 

Vertinimo kriterijai 
Funkcinio parametro lyginamasis svoris 

Funkcinio 
parametro 

lyginamasis 
svoris 

Lyginamasis 
svoris 

ekonominio 
naudingumo 

įvertinime 

Kaina (siūloma PRP priemonės valdymo mokestis (procentinė išraiška 
nuo PRP priemonei įgyvendinti skirtos sumos) (kriterijus C) 

 X=50 

1. Pirmas parametras 
(P1)  

Finansinės priemonės 
valdytojo pasiūlytas 
bazinis valdymo 
mokesčio dydis 

 

L1=0,2  

2. Antras parametras 
(P2) 

Finansinės priemonės 
valdytojo pasiūlytas 
veiklos rezultatais 
grindžiamo atlygio 
valdymo mokesčio dydis 

L2=0,2  

3. Trečias parametras 
(P3) 

Finansinės priemonės 
valdytojo pasiūlytas 
skirtumas nuo rinkos 
palūkanų normos, kurį 
finansinės priemonės 
valdytojas taiko savo 
privačiai daliai PRP 
paskoloje 

L3=0,6  

Efektyvumas (kriterijus T) (Vertinamas kreditavimo 
strategijos pagrįstumas ir efektyvumas) 

Maksimalus 
įvertinimas 
20 balų 

 Y1=20 

Kokybė (kriterijus K)  Y2=30 

1. Pirmas parametras 
(P1) –  
SVV subjektams 
išduotų Paskolų 
(paskolų ir kredito 
linijų), bendra suma 
eurais 

Bendra Paskolų (paskolų 
ir kredito linijų), išduotų 
SVV subjektams, 
portfelio suma eurais 
paskutinių finansinių 
metų pabaigoje pagal 
duomenis, patvirtintus 
tiekėjo atsakingų 
darbuotojų 

 

L1=0,5  

2. Antras parametras 
(P2) –  
SVV subjektams 
išduotų Paskolų 
(paskolų ir kredito 
linijų), skaičius 
vienetais 

SVV subjektams išduotų 
Paskolų (paskolų ir 
kredito linijų) skaičius 
vienetais tiekėjo 
portfelyje paskutinių 
finansinių metų 
pabaigoje pagal 
duomenis, patvirtintus 
tiekėjo atsakingų 
darbuotojų 

L2=0,5  

 



1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų 
kriterijų (T) balus: 
 

 KTCS   
 

2. Kainos (C) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant 
iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (X): 
 

XPC
s

s 







   

tuo atveju, kai kriterijui nėra priskiriami parametrai, kriterijaus reikšmės įvertinimas 
dauginamas iš vertinimo kriterijaus lyginamojo svorio. 

 
3. T kriterijui nėra priskiriami parametrai, o kriterijaus reikšmė nustatoma pagal vertinimo 

metu suteiktą balų skaičių. 
 

4. Kriterijaus (K) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą 
padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi): 

 

i

s

s YPK 







   

 
5. Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su 

geriausia to paties parametro reikšme (Rmax arba Rmin) (vertinami ekspertiniu vertinimo metodu 
suteikti balai arba konkretūs pasiūlymų vertinimo kriterijuose (Konkurso sąlygų 61 punkte) nurodyti 
parametrai) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls), pagal šią 
formulę: 

s

p

s L
R

R
P 

max
 

 
5.1. jeigu geriausia parametro reikšme yra didžiausia jo reikšmė: 
 

s

p

s L
R

R
P 

max
 

 
5.2. jeigu geriausia parametro reikšme yra mažiausia jo reikšmė: 
 

s

p

s L
R

R
P  min

 

 
6. Visi kriterijai, išskyrus kainą, ir jų parametrai yra kokybiniai, kurie vertinami kaip nurodyta 

3 lentelėje: 
 



3 lentelė. Parametrų vertinimo reikšmės 
 

Kriterijus, parametras Vertinimas 

Kriterijus: Kaina (C) 

Pirmas parametras (P1) – 
finansinės priemonės valdytojo 
pasiūlytas bazinis valdymo 
mokesčio dydis 

Vertinamas konkretus finansinės priemonės valdytojo 
pasiūlytas bazinis valdymo mokesčio dydis. 
 
Pirmo parametro (P1) balai apskaičiuojami pagal formulę: 

11 min L
P

P
P

p

  

kur: 
Pmin – mažiausias vertinamuose pasiūlymuose nurodytas 
bazinio valdymo mokesčio dydis; 
Pp – vertinamame finansinės priemonės valdytojo pasiūlyme 
nurodytą bazinio valdymo mokesčio dydį. 

Antras parametras (P2) – 
finansinės priemonės valdytojo 
pasiūlytas veiklos rezultatais 
grindžiamo atlygio valdymo 
mokesčio dydis 

Vertinamas konkretus finansinės priemonės valdytojo 
pasiūlytas veiklos rezultatais grindžiamo atlygio valdymo 
mokesčio dydis. 
 
Antro parametro (P2) balai apskaičiuojami pagal formulę: 

22 min L
P

P
P

p

  

kur: 
Pmin – didžiausias vertinamuose pasiūlymuose nurodytas 
veiklos rezultatais grindžiamo atlygio valdymo mokesčio 
dydis; 
Pp – vertinamame finansinės priemonės valdytojo pasiūlyme 
nurodytą veiklos rezultatais grindžiamo atlygio valdymo 
mokesčio dydį. 

Trečias parametras (P3) –
skirtumas nuo rinkos palūkanų 
normos, kurį finansinės priemonės 
valdytojas taiko savo privačiai 
daliai PRP paskoloje 

Vertinamas konkretus finansinės priemonės valdytojo 
pasiūlytas skirtumas nuo rinkos palūkanų normos, kurį 
finansinės priemonės valdytojas taiko savo privačiai daliai 
PRP paskoloje. 
 
Trečio parametro (P3) balai apskaičiuojami pagal formulę: 

33
max
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P

P
P

p
  

kur: 
Pp – vertinamame finansinės priemonės valdytojo pasiūlyme 
pasiūlytą skirtumą nuo rinkos palūkanų normos, kurį 
finansinės priemonės valdytojas taiko savo privačiai daliai 
PRP paskoloje; 
Pmax – didžiausią vertinamuose pasiūlymuose pasiūlytą 
skirtumą nuo rinkos palūkanų normos, kurį finansinės 
priemonės valdytojas taiko savo privačiai daliai PRP 
paskoloje 

Kriterijus: Efektyvumas (T) – 
vertinamas kreditavimo 
strategijos pagrįstumas ir 
efektyvumas (maksimalus 
įvertinimas – 20 balų) 

Silpnai – nuo 0 iki 5 balų – kai kreditavimo strategija 
pateikta apibendrintai ir (arba) fragmentiškai, yra esminių 
prieštaravimų ir išlygų. Yra prieštaravimų atskleidžiant 
kreditavimo politiką. Nepateikti visi, kartu su Kreditavimo 
strategija prašomi pateikti, dokumentai. 



Vidutiniškai – nuo 6 iki 10 balų – kai pateikta neišsami 
kreditavimo strategija, nenumatytos aiškios investavimo 
kryptys, finansavimo kriterijai ir sąlygos nėra pagrįsti. 
Nepateikti visi, kartu su Kreditavimo strategija prašomi 
pateikti, dokumentai. 
Gerai – nuo 11 iki 15 balų – kai kreditavimo strategija 
pateikta aiškiai ir išsamiai, numatytos aiškios investavimo 
kryptys, finansavimo kriterijai ir sąlygos yra pagrįsti. 
Nepateikti visi, kartu su Kreditavimo strategija prašomi 
pateikti, dokumentai.  
Puikiai – nuo 16 iki 20 balų – kai kreditavimo strategija 
pateikta aiškiai ir išsamiai, numatytos aiškios investavimo 
kryptys, finansavimo kriterijai ir sąlygos yra aiškiai pagrįsti, 
o investavimo strategija siūlo racionalius ir pagrįstus 
papildomus sprendimus, kurie PRP priemonės 
įgyvendinimui suteiktų papildomos pridėtinės vertės. 
Pateikti visi, kartu su Kreditavimo strategija prašomi 
pateikti, dokumentai. 

Kriterijus: Kokybė (K) 

Pirmas parametras (P1) – SVV 
subjektams išduotų paskolų ir 
kredito linijų, (paskolų) bendra 
suma 

Vertinama bendra paskolų ir kredito linijų, išduotų SVV 
subjektams, suma paskutinių finansinių metų pabaigoje 
pagal duomenis, patvirtintus tiekėjo atsakingų darbuotojų. 
 
Antro parametro (P2) balai apskaičiuojami pagal formulę: 
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kur: 
Rp – vertinamame tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra 
paskolų ir kredito linijų suma portfelyje; 
Rmax – didžiausia vertinamuose pasiūlymuose nurodyta 
bendra paskolų ir kredito linijų suma portfelyje. 

Antras parametras (P2) –  
SVV subjektams išduotų paskolų 
ir kredito linijų, (paskolų) skaičius 
vienetais 

Vertinamas paskolų ir kredito linijų, išduotų SVV 
subjektams, skaičius vienetais portfelyje paskutinių 
finansinių metų pabaigoje pagal duomenis, patvirtintus 
tiekėjo atsakingų darbuotojų. 
 
Trečio parametro (P3) balai apskaičiuojami pagal formulę: 

22
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kur: 
Rp – vertinamame tiekėjo pasiūlyme nurodytas paskolų ir 
kredito linijų skaičius vienetais portfelyje; 
Rmax – didžiausias vertinamuose pasiūlymuose nurodytas 
paskolų ir kredito linijų skaičius vienetais portfelyje. 

 


