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VIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Alytaus lopSelio-darZelio,,Obelel6" vie5qiq pirkimq komisijos darbo reglamentas (toliau -Reglamentas) nustato pirkimus (toliau - pirkimai), organizuojandios iiatliekandios komisijo, itoliuu -komisija) darbo ir sprendimq priemimo tvarkq.
2' Siame Reglamenie vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq

istatyme naudoj amas s4.vokas.
3' Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu, Eti5ko

elgesio vie5uosiuose pir:kimuose gairemis, kitais pirkimus ieglamentuoia"eiair teis6s aktais, taip pat
Siuo Reglamentu' Komisija veikia laikydamasi nesaliSkumo, ob.l.ktyuu*o, lygiateisiSkumo,
nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo piincipq.

4. Komisija veikia Perkandiosios organizacijos vardu pagaljai suteiktus igaliojimus.
5' Komisija vei,kia nuo sprendimo j4 sudaryti ir uZduodiq jai nustatymo 1ki rpr.ndimo j4

panaikinti priemimo arba nuo j4 sudariusios Perkandiosios organizacijos ra5ytiniq uZduodiq jai
paskyrimo iki visq nustatytq uZduodiq ivykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedfiras
priemimo.

6. Komisija vykclo tik ra5tiSkas uZduotis ir ipareigojimus, susijusius su pirkimq organizavimu ir
jq atlikimu (toliau - uZduotis) , ir yra atskaitinga Alytaus lopSelio-darZelio ,,Obel0l6" direktoriui.

II. SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Organizuodarna ir atlikdama pirkimus komisija:
7.1. atsiZvelgdarna ipirkimo vertg ir kitas uZduotyje nurodytas s4lygas, teises aktq nustatyta

tvarka parenka pirkimo b[d4, organizuoja ir atlieka pasirinkt4 pirkimo bud4 atitinkandias procedlras;
7.2. teises aktuo,se numatytais atvejais, kai pirkimo bfldas gali blti pasirenkamas tik gaws

Vie5qiq pirkimq tarnybos sutikim4, rengia ir teikia pasiraSymui Viesqjq pirkimq tarnybai siundiamus
ra5tus del pirkimo bfrdo pasirinkimo;

7.3. rengia pirkimo dokumentus (iSskyrus techning dali (techning specifikacija)) ir juose
pateikia:

7.3.1. tiekejq pa5alinimo pagrindus, tiekejams keliamus kvalifikacijos reikalavimus,
kvalifikacines atrankos lriterijus (jei taikoma) ir procedlras;

7.3.2. parai5kq ir pasillymq pateikimo terminus, viet4 ir bldus;
7.3.3. vokq su prasillymais atple5imo ar susipaZinimo su pasiulymais viet4, dat4, valandq ir

minutg;
1.3.4. pasifilymq vertinimo kriterijus ir kitas pasiUlymo vertinimo s4lygas;
7.3.5. privalom4s;ias sutarties sElygas arba sutarties projekt4;
7.3.6. kit4 teises aktq nustatyt4 informacij4 apie pirkimo s4lygas ir procedlras;
7.4. teikia pirkimLo dokumentus ir jq paaiSkinimus (patikslinimus) tiekejams;
7.5. Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka skelbia

su pirkimais susijusi4 in.flormacij4, rengia kvietimus pateikti pasifilymus;
7.6. atlieka tiekejq pasi[lymq nagrinejimo, vertinimo ir palyginimo procedlras:



1.6.1. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytais kiterijais ir proced[romis, vertina
tiekejq kvalifikacinius duomenis ir priima sprendim4 del kiekvieno pasiulymE pateikusio tiekejo
kvalifikaciniq duomenq ir kiekvienam i5 jq ra5tu prane5a apie Sio patikrinimo rezultaius;

7.6.2. pagal pirlkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus vertina pateiktus tiekejq
pasitlymus;

7 .6.3.jeigu pasiiilyme nurodyta prekiq, paslaugq ar darbq kaina yra nejprastai maLa, reikalauja
tiekejo pagrlsti siulom4 kainq ir vertina tiekejo pateikt4 kainos pagrindim4;

7.6.4. nustato pasifrlymq eilg (eigu ji sudaroma), priima sprendimq del laimejusio pasitlymo;
7.6.5. Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo ir kitq teises akq nusiatyta tvarka

nagrinej a pirki mu suinteresuotq ti ekej q pretenzij as ;
7.7. organizuoja sutardiq derinimo ir pasira5ymo proced[ras, i5 tiekejq priima pasira5ytose

sutartyse nustatytus reillalavimus atitinkandius sutardiq ivykdymo uztikrinim4 lrodandius dokumentus
(draudimo bendroviq laiidavimo ra5tus ir banko garantijas');

7.8. uZtikrina, kad sutartyje nurodytas prekiq kiekis, paslaugq ir darbq
gamintojas, kokybes reikalavimai, techniniai reikalavimai, terminai ir kitos sutarties
pirkimo dokumentuose ir tiekejo pasifrlyme nurodyus duomenis;

7.9. teises aktuose numatytais atvejais viesina laimejusio dalyvio pasillym4, sudaryt4 pirkimo
sutarti, preliminariqj4 sutarti Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje;

7.10. teises aktq nustatyta tvarka rengia ir teikia pirkimo procedlrq ataskaitas Viesqjq pirkimq
tarnybai;

7.1 L atlieka kitus veiksmus, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti.
8. Jeigu Reglamento 7.3.4 ir 7.6.2 punktuose nustatytos funkcijos pavedamos ekspertq darbo

grupei (toliau - darbo grupe), jai suteikiamos Reglamento 9.2 punkte nustatytos teises, taikomos
Reglamento I I punkte nurodytos pareigos ir Reglamento 22 punkte nustatyta atsakomybe.

III SKYRIUS
KOMISIJOS IR JOS PIRMININKO TEISES IR PAREIGOS

9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisg:
9.1. gauti vis4 informacij4, reikalingq pirkimo dokumentams parengti ir pirkimams organizuoti

ir atlikti;
9.2' susipaZinti su informacija, susijusia su pasillymq nagrinejimu, ai5kinimu, vertinimu ir

palyginimu;
9.3. praSyti, kad tiekejai patikslintq netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacij4,

paaiSkintq savo pasillymus, pagrjstq sillomas kainas;
9.4. teises aktq ir pirkimo dokumentq nustatytais atvejais ir tvarka atmesti

pasi[lymus.
tiekejq parai5kas ir

10. Komisija ir jos pirmininkas gali tureti ir kitq teisiq, numatytq teises aktuose ar suteiktq
uZduotims vykdyti.

I L Komisija privalo:
I l.l. tinkamai vykdyi Siame Reglamente nurodytas funkcijas irjai nustatytas uZduotis;
11.2. vykdydama funkcijas ir uZduotis, vadovautis pirkimus reglamentuojandiq teises aktq

reikalavimais ir Sio Reglamento nuostatomis;
1 1.3. teikti pagal kompetencij4 vie5qjq pirkimq prieZilr4 vykdandioms valstybes institucijoms

informacij4 apie prekiq, paslaugq ir darbq pirkimus, kuriq privaloma teikti pagal Lieiuvos Respubiikos
vie5qiq pirkimq istatym4 ir kitus teises aktus, taip pat informacij4 pagal atskirus paklausimus;

11.4. neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedlromis, jeigu jos
atskleidimas prie5tarauja istatymams, daro nuostoliq lop5eliui-darZeliui ar teisetiemi ti.tllq
komerciniams interesams arba trukdo uztikrinti s4Zining4 konkurencij 4.

12. Komisijos pirmininkas (jam nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas):

12.1. Saukia komisijos posedZius;
12.2. vadovauja komisijai, atsako uL jai pavestq uZduodiq atlikim?;

apimtis, prekiq
s4lygos atitiktq



l2'3' pasiraso komisijos parengtus pirkimq skelbimus, kvietimus pateikti pasiiilymus irpirkimq procedtry ataskaitas, kitus dokumentus;
13' Komisijos pirmininkas ar nariai, kurie turi tiesiogini.ar netiesiogini finansini, ekonomini arkitokio pobfidZio asmenini suinteresuotumq, galinti pakenkti jq nesaliskumui ir nepriklausomumuipirkimo metu, privalo nusiSalinti nuo su atitinki'mu piri.iru susijusiq sprendimq priemimo proceso.

IV. SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14' Atliekant pirkimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq lstatymu,komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai, pries pradedami darb4 koriisloie, turi pasirasyti
konfidencialumo pasiZadejimE ir nesaliSkumo deklaraci.lq.

15. Sprendimus komisija priima posedZiuose.
16' Komisijos posedis yra teisetas,_jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse komisijos nariq.

Atliekant pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viisuq pirkimqlst atyiqir jeig; lomisija sujaryta is 3
asmenq - komisijos posedis yra teisetas, kai posedyje dalyvauja visi komisijos nariai.

17. Komisijos posedZius kviedia ir jiems pirmininkauja komisijo. pi.rininkas, o kai jo nera -komisij os pirmininko pavaduotoj as.
l8' Komisija sprendimus priima posedyje paprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu.

Balsuoti galima tik uZ arba prie5 si[lom4 sprendlm4. ieigu balsai pasiJkirsto po lygiai, lemia komisijos
pirmininko balsas.

l9' Komisijos sprendimai iforminami protokolu. Protokole apra5oma posedZio eiga, nurodomi
komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paai5kinimai, komisijo, nu.io u. nuriq atskirosios nuomon6s.
Protokolo projekt4 rengia komisijos pirmininkas arba vienas iS komisijos pirmininko paskirtq
komisijos nariq. Protokol4 pasira5o visi.komisijos posedyje dalyvavg komisijos nuiiui. Esant poreikiui,
komisijos posedZio eiga gali blti fiksuojama gi.so-lra5u. 

-

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Komisijos pirmininkas ir nariai atsako uZ komisijai priskirtq uZdaviniq bei funkcijq
vykdym4, priimtq sprendimq teisetumq ir objektyvum4, jiems puiitett. informacijos apsaug?.

21. Pasibaigus komisijos veiklai, su pirkimu susijusiq dokumentq apskaiia tua.to,ia lop5elio-
darZelio nustatyta tvarka.

22. Komisijos pirmininkas ir nariai bei ekspertai, pa1eidg lstatymq ir kitq teises aktq
reikalavimus, atsako istatymq ir kitq teises aktq nustatyti tvarka.


