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VIESOJO PIRIflMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5ojo pirkimo komisijos (toliau Komisija) paskirtis organizuoti ir atiikti
perkandiosios organizacijos vie54ji pirkim4 (toliau - pirkimas) vadovaujautis Europos Siliungos

iiesiogiai taikomais teises aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viciqfq
pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq istatymas), kitais teises aktais ir Siuo reglarnentu.

2. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi ne5ali5kuuro, objektyvttmo.

lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq.

Priimdama sprendimus Komisij a yra savaranki5ka.
3. Komisija veikia j4 sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus lgaliojimus.

Komisija vykdo tik ra5ti5kas j4 sudariusios organizacijos uZduotis. I(omisija turi teisg alsisak,vti

vykdyti Vie5qfq pirkimq istatymui ir kitiems teises aktatns prieStaratijandius pravedimns.

4. Komisija yra atskaitinga j4 sudariusiai organizacijai.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

5. Komisija, gavusi j4 sudariusios organizacijos igaliojimus, atlieka Sittos veiksmus:
5.1. parenka pirkimo bUde;

5.2. parengia pirkimo dokurrentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekejanis;
5.3. rengia vie5qjq pirkimq ir supaprastintq vie5qjq pirkimq skelbimus ir teikia juos Viciqiii

pirkimq tarnybai;
5.4. atliekant pirkim4 neskelbiamq derybq arba neskelbiamq supaprastintq derybq b[du

i5renka tiekejus ir pakviedia juos dalyvauti pirkime;
5.5. nustato galutinius parai5krl ir pasiuiymq (projekto konkurso, supaprastinto pro.iekto

konkurso atveju - projektq) pateikimo terminus;
5.6. teikia tiekejarns pirkimo dokumentq paai5kinirnus ir patikslinimLrs;
5.7. rengia susitikimus su tiekejais;
5.8. perduoda prane5imus tiekej ams;
5.9. tikrina tiekejq kvalifikacinius duomenis, priima sprendim4 del kiekvieno parai5k4 ar

pasi[lym4 pateikusio tiekejo kvalifikaciniq duomenq ir prane5a apie ji tiekejui;
5.10. atlieka vokq su pasi[lymais atple5imo procedur4;
5. 1 1. nagrineja, vertina, palygina pateiktus pasiulymus;
5.12. nustato, ar pasillymo galiojimo ir pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinirnas atitinka

reikalavimus;
5.13. atliekant pirkimq riboto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiarutl der1,bq,

skelbiamq supaprastintq derybq, neskelbiamq derybq, neskelbiamq supaprastintq derybq ar
konkurencinio dialogo btdu atlieka tiekejq kvalifikacing atrank4;

5.14. vykdant pirkim4 skelbiamq ar neskelbiamLl derybq. skelbiamq ar neskelbizirrrrl
supaprastintq derybq bfldu derasi su tiekejais del pasifllymr4 turinio, vykdant pirkim4 konktirencir:ir,.r
dialogo budu veda dialogq su atrinktais tiekejais, siekdama atrinkti vieri4 ar keletq pei"kaniir,sios.
or ganizacijo s reikalavimus atitinkandiq sprendiniq;

5.15. nustato preliminari4 pasiUlymq eilE, j4 patvirtina ir priirna sprendirna apie laimejusi
pasi[lym4;

5.16. gavusi Komisij4 sudariusios organizacijos igaliojim4 ir Vie5qiq pirkirnq tam.vbos
sutikim4, nutraukia pirkimo proceduras, o nutraukiant tarptar.rtinio pirkimo plocecluras praneia
Vie5qjq pirkimq tarnybai ir praSo apie tai paskelbti Europos Sqlungos oticiaiiajame leiclinyie.



Valstybes Ziniq" priede ,,Informaciniai praneSimaio' bei Centrineje vieiqlq pirkirnq informacineie

sisterroje;
5.17 . nevykdo pirkimo procedfirq, kol perkandioji organizacija neiirtagrirrds tiek*iil

pretenzijq;
5.18. atlieka kitus veikstnus, susijusius su pirkimo proceclltromis, neprieitiirar.rianiirls

Viesqir+ pirkimq istatymui ir kitierns vie5uosius pirkimus reglamentuojar-rtiems teises aktatns.

6. Komisija, organizuodama pirkimq ir ji atlikdama, taiko iprast4 komercinE praktik4:

6.1. rengia pirkimo dokumentus;
6.2. iSrenka potencialius tiekejus;
6. 3 . organi zuoja potencialiq ti ekej q apklaus4;

6.4. patikrina tiekejq gebejimus ivykdl'ti pirkimo sutartf;

6.5. nagrineja, vertina, palygina tiekejq pasillymus;
6.6. derasi su tiekejais del jq pasiulymq pagerinimo;
6.7. nustato tiekej4, kuriam si0loma sudaryti sutarti;
6.8. rengia sutarties projekt4 ir teikia ji Komisij4 sudariusios organizacijos vadovui;
6.9. su pirkimais susijusius dokumentus perduoda archyvq padaliniui.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

7. Komisija, vykdydama jai pavestas uZduotis, turi teisg:
7.1. gauti i5 Komisij4 sudariusios oryanizacijos informacij4 apie reikalingq nupirkti prekirl

kieki, prekiq tiekimo, paslaugq teikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkirno objekto teciltinius,
estetinius, funkcinius bei kokybes reikalavimus ir kitas keliamas s4lygas, le5as, skirtas preliiq.
paslaugq ar darbq pirkimui, bei vis4 kitq informacij4, reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyti:

7 .2. pralytl kad tiekejai paaiSkintq savo pasifllymus;
7.3. pra5yti, kad tiekejai pratEstq savo pasillyrnq galiojimo temin4;
7.4. Komisijq sudariusios organizacijos sutikimu kviesti ekspeftus, tiekeiu pateiktienrs

pasiulymams nagrineti ;
7.5. turi kitas Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose vieiuosins pirkimus reglamentuoiandirrose

teises aktuose itvirtintas teises.
8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
8.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei Komisijq sudarir-rsios organizacijos

nustatytas uZduotis;
8.2. vykdydama uZduotis, laikyis Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq reikalavirnq.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teises tretiesiems asmenin'is" i5skyrus

jos pakviestiems ekspertams, Vieiqjq pirkimq tarnybos prie Lietuvos Respubritro, Vyriar.rsybes
atstovams, perkandiosios organizacijos vadovui, jo igaliotiems asmenirns bei kitiems Lietr-n os
Respublikos teises aktuose nurodytiems asmenims ir institucijoms, teikti jokios infonlaciios.
susijusios su atliekamo pirkimo procedlromis, i5skyrus t4 infolmacijq, kuri4 pateikti privaloma
pagal Vie5qjq pirkimq istatym4.

10. Komisija negali teikti tiekejams informacijos, susijusios su tiekejo pasiulymo tur:inir.r,.iei
jos atskleidimas prie5tarauja teises aktams, kenkia visuomenes intelesams, teisetiems tieliejq
komerciniams interesams arba trukdo s4zining4 konkur-encij 4.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyv-auti Komisilos
darbe tik pasira5Es nesali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejimq.

12. Komisijos sekretoriq (vien4 i5 Komisijos nariq) skiria Komisij4 sudarir"rsios
or ganizacijo s vadov as.

13. Komisijos posedZiai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse r,isr{
Komisijos nariq.



14. Komisija sprendimus priima paprasta balsq dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
15. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti poseclyje,

Komisijq sudariusi organizacija paskiria ji pavaduojanti Komisijos nari.
16. Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos spreudinro

motyvai, pateikiami paai5kinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomond. Protokol4 raSo

Komisijos sekretorius. Protokol4 pasira5o visi Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos naliai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Komisijos pirmininkas, narys ir ekspertas uZ savo veiklq atsako pagal Lietuvos
Respublikos istatymus. UZ Komisijos veikl4 atsako j4 sudariusi organizacija.

18. Nuolatines Komisijos veikla pasibaigia Komisij4 sudariusiai organizacijai priemus
sprendim4 del jos i5formavimo. Jei sudaroma nenuolatine. Komisija, jos veikla pasibaigia,
pasibaigus pirkimo proced[roms arba jas nutraukus.


