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KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
VIESOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5ojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti ir atlikti
perkandiosios organizacijos vieS4ji pirkim4 (toliau - pirkimas).

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sqjungos tiesiogiai taikomais teises aktais,
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq
pirkimq istatymas), kitais teises aktais bei MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u (toliau - Apra5as),
patvirtintu Vie5qjq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymu Nr. 1S-97, kitais
pirkimus reglamentuoj andiais vidaus dokumentais ir Siuo reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi neSali5kumo, objektyvumo,
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio pripalirumo, proporcingumo ir skaidrumo principq.
Priimdama sprendimus Komisij a yra savarankiSka.

4. Komisija veikia j4 sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus igaliojimus.
Komisija vykdo tik ra5tiSkas j4 sudariusios organizacijos uZduotis. Komisija turi teisg atsisakyti
vykdyti VieSqiq pirkimq istatymui ir kitiems teises aktams prie5taraujandius pavedimus.

5. Komisija yra atskaitinga j4 sudariusiai organizacijai.

II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS

6. Komisija, vykdydama pirkimq, atlieka Siuos veiksmus:
6.1. parenka pilkiuru bud4;
6.2. pnengia pirkimo dokumentus, juos tvirtina;
6.3. rengiapirkimq skelbimus ir teikiaiuos VieSqjq pirkimq tarnybai (toliau - Tamyba);
6.4. atlickart philur4 neskclblaffq derybq budu a$a Wkdanr supapfasrtflr4 ptrklrn4, aple

kur! perkandioji organizacijapagalVie5qjq pirkimq istatym4 ir ApraS4 gali neskelbti, i5renka tiekejus
ir pakviedia juos dalyvauti pirkime;

6.5. nustato galutinius parai5kq ir pasiUlymq pateikimo terminus;
6.6. nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekejams ir (ar) skelbia juos vieSai;
6.7 . teil<ta tiekej ams pirkimo dokumentq paaiSkinimus ir patikslinimus;
6.8. rengia susitikimus su tiekejais (iki pasi0lymq pateikimo termino pabaigos susitikimai

rengiami su kiekvienu tiekeju atskirai);
6.9. perduoda prane5imus tiekejams;
6.10. atlieka susipaZinimo su pasi[lymais procedlr4;
6.11. atlieka pasillymq vertinim4 pirkimo dokumentuose nustatyta

sprendimus prane5a dalyviui ar kandidatui;
6.12. pildo pirkimo procedury ataskaitas pagal Tarnybos nustatyt4

teikiajas Tarnybai;
6.13. nustato, ar pasiDlymo galiojimo ir pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas atitinka

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
6.14. atliekarfi pirkim4 riboto konkurso, skelbiamq derybq, neskelbiamq derybq,

konkurencinio dialogo biidu atlieka dalyviq ar kandidatq kvalifikacing atrank4;
6.15. vykdant pirkim4 skelbiamq ar neskelbiamq derybq, ApraSe numatytais pirkimq

atvejais, derasi su dalyviu del pasifllymq s4lygq, siekdama geriausio rczultato.

tvarka ir apie priimtus

tvarka bei terminus ir
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6.16. nagrineja, vertina, palygina pateiktus pasillymus, priima sprendim4 ir praneda apie ji
dalyviams;

6.17. nustato pasitilymq eilg, priima sprendim4 del laimejusio pasitilymo ir tikslq atidejimo
termin4;

6.18. suinteresuotq dalyviq pra5ymu supaZindina juos su laimejusio tiekejo pasiiilymu ar
parai5ka (kandidatus - su kitq tiekejq, kurie buvo pakviesti pateikti pasitilymus ar dalyvauti dialoge,
parai5komis), tadiau negali atskleisti informacijos, kuri4 kandidatai ar dalyviai nurode kaip
konfidencialiq nepaZeisdama VieSqjq pirkimq istatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatq;

6.19. rengia informacinius prane5imus bei prane5imus del savanori5ko ex ante skaidrumo it
teikiajuos Tamybai;

6.20. stabdo pirkimo proceduras, kol perkandioji organizacija i5nagrines tiekejq pretenzijas
ir priims sprendimus;

6.21. i1nagrinejus pretenzijE, priima sprendim4 atnaujinti pirkimo procedflras ir apie jj
praneSa pretenzijEpateikusiam tiekejui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams,
taip pat juos informuoj a apie anksdiau prane5tq pirkimo proceduros terminq pasikeitim4;

6.22. gavtsi Tarnybos ipareigojim4, Komisij4 sudariusios organizacijos sprendirnq,taippat
vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq nutraukia pirkimo proced[ras;

6.23. pasibaigus pirkimo proceduroms, parengiapirkimo sutarties projekt4, jeigu jis nebuvo
parengtas kaip pirkimo dokumentq sudetine dalis, suderina su suinteresuotais asmenimis organizuoja
pirkimo sutarties pasira5ym4;

6.24. protokoluoj a posedZius;
6.25. kiekvien4 atlikt4 pirkim4 registruoja Zurnale;
6.26. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proced[romis, neprie5taraujandius

Vie5qjq pirkimq istatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

III SKYRIUS
KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

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

paslaugq ar darbq techninius, estetinius, funkcinius ir kokybes, reikalavimus, prekiq kieki, teiktinq
su pl'ekelnis susijusiq paslaugq pobiidi, darbq ir paslaugq apimtis, prekirl tiekimo, paslaugq tiekimo,
darbq atlikimo terminus (iskaitant numatomus pratgsimus), eksploatavimo i5laidas ir (arba) techniniq
specifikq projektus, jq pakeitimus ir teiktas pastabas (informacij 4 apie Siq projektq pavie5inim$ bei
kitas pirkimo objektui keliamas s4lygas. Taip pat gauti i5 Komisij4 sudariusios orgarrizacijos tiekejo
kompetencijai keliamq, norint tinkamai ivykdyti pirkimo sutarti bttinq reikalavimq ir juos
patvirtinandiq dokumentq s4ra5us, ldSq, skirtq konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq pirkirnui, sum%
Siq pirkimq poreikio pagrindim4 ir vis4 kit4 informacij4, reikaling4 pirkimus organizuoti ir vykdyti;

7.2. pralyti, kad dalyviai ar kandidatai paai5kintq savo pasifllymus, patikslintq duomenis
apie savo atitikim4 keliamiems reikalavimams;

7.3. pra1yti, kad dalyviai ar kandidatai pratgstq savo pasiiilymq galiojimo termin4;
7.4. Komisij4 sudariosios organizacijos sutikimu kviesti ekspertus konsultuoti klausimu

kuriam reikia specialiq Liniq, dalyviq ar kandidatq pateiktiems pasillymams nagrineti;
8. Komisija turi kitq Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose pirkimus reglamentuojandiuose

teises aktuose itvirtintq teisiq.
9. Komisija, vykdydamajai pavestas funkcijas privalo:
9.1. lykdyti Siame reglamente nurodytas ir Komisij4 sudariusios organizacijos nustatytas

uZduotis;
9.2. vykdydama uZduotis, laikytis Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq reikalavimq.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teises tretiesiems asmenims,

iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytais atvejais, teikti jokios informacijos, susijusios
su pasiUlymq nagrinejimu, ai5kinimu, vertinimu ir palyginimu.
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IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti
Komisijos darbe tik pasira5gs ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4.

12. Komisijos pirmininkas paskiria Komisijos nari (-ius), atsaking4 (-us) uZ info rmacijos ir
atsakymq tiekejams teikiam4 arba Komisija i5sirenka toki (-ius) Komisijos nari (-ius).

1 3. Komisijos posedZius protokoluoj a Komisijos sekretorius.

esantis
praneiti

14. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posedZiuose. Komisijos narys,
darbe, bet del svarbios prieZasties negalintis dalyvauti posedyje, privalo i5 anksto apie tai
Komisij os pirmininkui.
15. Komisijos posedZiai

Komisijos nariq, o jeigu Komisija
nariai.

16. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprengimo priemimo, o turi
ai5kiai iSreikSti savo pozicij4 svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo del
informacijos ar laiko stokos, jis turetq pra5yti nukelti Komisijos posedZio datq ir kreiptis del
papildomos informacijos ir paai5kinimq suteikimo i kitus Komisijos narius ar ekspertus.

17. Komisija sprendimus priima posedZiuose paprasta balsq dauguma, atviru vardiniu
balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje,
posedZiui pirmininkauja Komisij4 sudariusios organizacijos paskirtas ji pavaduojantis Komisijos
narys

19. Komisijos posedLio eiga ir sprendimai iforminami protokolu, kuriame nurodomi
Komisijos nariq pasisakymai, atskirosios nuomon€s (kai jos parei5kiamos), pateikiami paai5kinimai,
Komisijos priimti sprendimai, sprendimq motyvai (pagrindai ir argumentai) balsavimo rezultatai,

ivardijant kiekvieno komisijos nario sprendimE @Z arba prieS) svarstomu klausimu. Protokol4
pasiraSo visi Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos nariai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

?{.). l(r.rmisiic's priuuiuitilrirs, uiuiiri ir uLspcrtui uZ suvu veikl+ utsirlc.u pugul Licl,uvus
Respublikos istatymus. UZ komisijos veikl4 atsako j4 sudariusi organizaclja.

21. Nuolatines Komisijos veikla pasibaigia Komisij4 sudariusiai organizacijai priemus
sprendim4 del jos i5formavimo. Jei sudaroma nenuolatine Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus
pirkimo proceduroms arba jas nutraukus.

yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq
sudaryta i5 3 asmenq - kai posedyje dalyvauja visi Komisijos


