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KRETINGOS LOPSELIO-DARZELIO,,ZILVITIS"
VIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos lopSelio-darZelio ,,Zilvitis" Vie5qjq pirkimq komisijos (toliau - Komisija) darbo
reglamentas (toliau - reglamentas) nustato Kretingos lop5elio-darLelio ,,Lilvitis" (toliau - perkandioji

otganizacija) Komisijos, kurios paskirtis - atlikti vie5qjq pirkimq procedtras, darbo tvark4.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sqjungos tiesiogiai taikomais teises aktais,

Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - [statymas), MaZos vertes pirkimq tvarkos
apra5u, patvirtintu Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus20lT m. birZelio 28 d. isakymu Nr. lS-97 ,,Del
MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5o patvirtinimo", Kretingos lop5elio-darZelio ,,Lilvitis" viesqjq
pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles tvarkos apraSu (toliau - Apra5as), patvirtintomis Kretingos
lopSelio-darZelio ,,Lilvitis" direktoriaus202l m. vasario 3 d. Nr. V1-14, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu ir kitais viesuosius pirkimus reglamentuojandiais teises aktais ir Perkandiosios organizacijos
vidaus teises aktais.

3. Komisija sudaroma Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu i5 ne maZiau kaip 3
asmenq - Komisijos pirmininko ir bent 2 dviejq Komisijos nariq (toliau kartu - Komisijos narys,
Komisijos nariai) ir veikia Perkandiosios organizacijos vardu pagal jai Perkandiosios organizacijos
direktoriaus nustatytas ra5tiSkas uZduotis ir suteiktus igaliojimus. Komisija dirba pagal 5! reglamentq ir
yra atskaitinga Perkandiosios organizacijos direktoriui. Komisija turi atsisakyti vykdyti fstatymui ir
kitiems teises aktams prie5tarauj andias uZduotis.

4. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq. Priimdama sprendimus Komisija yra savaranki5ka,
objektyvi ir ne5aliSka.

5. Reglamente vartojamos s4vokos atitinka sqvokas, vartojamas lstatyme ir Taisyklese.

II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS

6. Komisija, gavusi ra5ti5k4 Perkandiosios organizacijos direktoriaus uZduoti (rezoliucij4 ant
pirkimo parai5kos), atlieka Siuos veiksmus:

6.1. parenka pirkimo bud4;

6.2. parcngia ir tvirtina pirkimo dokumentus;
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6.3. priemusi sprendim4 tarptautini pirkim4 vykdyti neskelbiamq derybq b[du, ra5tu kreipiasi i
Vie5qjq pirkimq tarnyb4 del sutikimo vykdyti pirkim4 neskelbiamq derybq bUdu (ei tai numato

|statymas). RaSt4 pasira5o Komisijos pirmininkas;

6.4. nustato galutinius parai5kq ir (ar) pasifllymq pateikimo terminus;

6.5. atliekant pirkim4, apie kuri skelbiama, pildo pirkimq skelbimus ir juos teikia CVP IS jos

nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. atliekant pirkimq, apie kuri neskelbiama, parinktus tiekejus kviedia pateikti pasi[lymus;

6.7. esant poreikiui, teikia tiekejams pirkimo dokumentq paai5kinimus ir patikslinimus ir juos

vie5ai skelbia Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje (toliau - CVP IS);

6.8. atlieka susipaZinimo su pasi[lymais procediir4;

6.9. nagrineja, vertina, palygina pateiktas parai5kas ir pasifllymus:

6.9.1. nustato, ar pasiulymo galiojimo ir (ar) pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas (jei
reikalaujama) atitinka pirkimo dokumentq reikalavimus;

6.9.2. nustato pasi[lymrl atitikti pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, vertina

Europos Bendrajame vieSqjq pirkimq dokumente (toliau - EBVPD) pateikt4 informacij4 ir neiprastai

maZq pasiiilymo kain4 (ei tokia nustatoma);

6.9.3. esant poreikiui, pra5o tiekejq patikslinti, papildyti ar paai5kinti pasiulymo dokumentus;

6. 9.4. atlieka tiekej q kvalifi kacij os vertinimo procedurq.

6.10. sudaro pasiulymq eilq ir informuoja suinteresuotus dalyvius apie pirkimo proced[ros

rezultatus;

6.11. savo iniciatyva nutraukia pradetas pirkimo procediiras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq
nebuvo galima numatyti, ir jeigu buvo paZeisti [statyme nustatl.ti pirkimq principai ir atitinkamos

padeties negalima iStaisyti;

6.12. Salina tiekejus i5 pirkimo proced[rq, vadovaujantis fstatyme ir pirkimo dokumentuose

nustatytais tiekejq pa5alinimo pagrindais;

6.13. ra5tu informuoja Perkandiosios organizacijos direktoriq apie melaging4 informacij4

pateikusius tiekejus ir siulo itraukti i Melaging4 informacij4 pateikusiq tiekejq s4ra5us;

6.14. pildo pirkimq ataskaitas pagal Perkandiosios organizacijos nustatytqtvarkq ir teikia jas

CVP IS. Pirkimq ataskaitas pasira5o Perkandiosios organizacijos direktorius;

6.15. nagrineja tiekejq pretenzijas ir ra5tu teikia atsakymus;

6.16. nustadius pirkimo laimetoj4, rengia pirkimo sutarti pasira5ymui;

6.17. kiekvien4 Komisijos posedi ir priimtus sprendimus bei juos pagrindZiandius argumentus

iformina protokolu;

6.18. pasibaigus pirkimo procedurai, pasiraSyt4 pirkimo sutarti ir sudaryt4 pirkimo dokumentq

byl4 perduoda Vie5qjq pirkimq specialistui;

. 6.19. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procediiromis, neprie5taraujandius {statymui
ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

III SKYRIUS
KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS
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7. Komisija, vykdydama jai pavestas ra5ti5kas Perkandiosios organizacijos direktoriaus
uZduotis, turi teisE:

7. f . inicijuoti ekspertq pasitelkim4;

7.2. gauti papildom4 informacij4 i5 pirkimq iniciatoriaus, kitq Perkandiosios organizacijos

administracij os padaliniq;

7.3. siulyti papildomus kvalifikacijos ir technines specifikacijos reikalavimus, kuriq nenurode

pirkimo iniciatorius arba si[lyti pateiktq kvalifikacijos ir technines specifikacijos reikalavimq
pataisymus;

7.4. pra5yti, kad tiekejai pratgstq savo pasiiilymq galiojimo ir (ar) pasiiilymq galiojimo
uZtikrinimo termin4 ( ei reikalaujama);

7.5. turi kitas {stalyme ir kituose pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose ltvirtintas teises;

8. Komisija, vykdydama jai pavestas ra5ti5kas Perkandiosios organizacijos direktoriaus
uZduotis, turi pareig4:

8.1. laikytis fstatymo, ir kitq reglamento 2 punkte nurodyq teises aktq;

8.2. laiku atlikti jai pavestas uZduotis;

8.3. turi kitas {statyme ir kituose pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose itvirtintas
pareigas.

9. Komisijos nariai ir Perkandiosios organizacijos pakviesti ekspertai negali atskleisti jokios

informacijos tretiesiems asmenims apie tiekejq pateiktq pasi[lymq turini, iSskyrus Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatytus atvejus.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Komisijos nariai ir Perkandiosios organizacijos pakviesti ekspertai gali dalyvauti Komisijos
darbe tik pasira5g neSali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4 ir deklaravg privadius

interesus elektronindmis priemonemis, pateikdami ar atnaujindami savo privadiq interesq deklaracij4 iki
dalyvavimo vie5ojo pirkimo procedurose pradZios, kaip tai numatyta VieSqjq ir privadiq interesq

derinimo valstybineje tarnyboje istatyme. Komisijos nariai ir ekspertai, nepasiraSE ne5ali5kumo

deklaracijos, konfidencialumo pasiZadejimo ir (arba) nepateikg privadiq interesq deklaracijos, neturi

teises dalyvauti vieSajame pirkime ir turi briti at5aukti i5 atitinkamq pareigq.

11. Komisija renkasi ! posedZius del kiekvienos pirkimo procediiros ir (ar) svarstomo klausimo,
juose priima sprendimus. Komisijos posedZiai gali vykti ir CVP IS arba kitomis elektroninemis
priemonemis.

12. Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posedZiuose. Komisijos narys, del svarbios

. prieZasties negalintis dalyvauti Komisijos posedyje, turi i5 anksto apie tai prane5ti Komisijos
pirmininkui.

13. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos narys - pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas

negali dalyvauti Komisijos posedyje, jo funkcijas atlieka Perkandiosios organizacijos direktoriaus

isakymu paskirtas kitas Komisijos narys.
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14. Komisijos posedZius protokoluoja Komisijos narys - sekretorius, o jam nedalyvaujant

vienas i5 Komisijos nariq, paskirtas Komisijos pirmininko, kuris protokoluoja Komisijos posedZius

palaiko ry5i su tiekejais - siundia ir gauna i5 jq prane5imus, susijusius su pirkimq proced[romis'

15. Komisijos posedZiai yra teiseti, kai Komisijos posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq

Komisijos nariq, o jeigu Komisija sudaryta i5 3 asmenq - kai posedyje dalyvauja visi Komisijos nariai.

16. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu,

balsuojant ,,uL" arba,,prie5o'. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

17. Balsavimo metu komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priemimo - jie turi

ai$kiai ilreikSti savo pozicij4 svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo del

informacijos ar laiko stokos, jis turi pra5yti nukelti Komisijos posedZio dat4 ir /ar kreiptis del papildomos

informacijos ir /ar paai5kinimq suteikimo i kitus Komisijos narius ar Perkandiosios organizacijos

pakviestus ekspertus.

18. Komisijos sprendimai iforminami protokolais, kuriuose nurodomi Komisijos sprendimo

motyvai, pateikiami paaiSkinimai ir Komisijos nariq atskirosios nuomones (jei tokios teikiamos).

Komisijos protokol4 pasira5o visi Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos nariai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Komisijos narys ir Perkandiosios organizabijos pakviestas ekspertas uZ savo veiklq ir

priimtus sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos istatymus.
20. Komisijos nariai negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip

paveikti sprendimus, kurie gali sukelti ar sukelia interesq konflikt4 ar vykdyti pavedimus, kurie susijq su

jq privadiais interesais. Jeigu kyla arba gali kilti interesq konfliktas, Komisijos narys turi nusi5alinti nuo

pirkimo procedlrq, patikslinti savo privadiq interesq deklaracij4 (ei reikia) ir tarnybiniu ra5tu informuoti

Komisijos pirminink4 ir Perkandiosios organizacijos direktoriq, kuris priima sprendim4 del tokio

Komisijos nario dalyvavimo tolesnese pirkimo procedlrose.

21. Komisijos veikla pasibaigia Perkandiosios organizacijos direktoriui priemus sprendim4 jq

panaikinti arba lvykdZius visas jai paskirtas uZduotis, arba Komisijai priemus sprendim4 nutraukti

pirkimo procediiras (ei Komisija sudaryta konkretaus pirkimo procediirq vykdymui).
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