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VIESUJV PIRKIMU KONIISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viesqjq pirkimq komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti ir atlikti Pravieniikiq
pataisos n.unq-atvirosios koLonijos (toliau - pcrkanaioji oigalizacija/lstaiga) r'ieiuosius pirkmus
(toliau pirkimai).

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lictuvos Respublikos Konstituci.ja, Europos Sqjungos

tiesiogiai taikomais teises aktais, Lietuvos Respublikos vieiqjq pirkimq istatymu (toliau - Vieidrl
pirkimq istatynas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodcksu. Viesqjq pirkim{ tamybos direktoriaus

isakymais, Pravienilkiq pataisos iamq-atvirosios kolonijos vieiqiq pirkimq vidaus organizavimo ir
kontroles taisyklemis, kitais teises aktais ir Siuo reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi neialiikumo. objektyvumo, lygiateisiSkumo,
nediskiminavimo, abipusio p paZinimo, proporoinguno ir skaidrumo principrl. Priimdama
sprendin:rus l(omisija yra savarankiSka.

4. Konisija veikia Pravieniikiq pataisos namq-atvirosios kolonijos valdu pagal jai suteiktus

igaliojimus. Konisija tu teisq atsisakyti vykdyti Vie iriiq pirkimq islal)'mui ir kitiens teises aktams

priestamujandius pavedimus.
5. Kornisiia yra atskaitinga PravieniSkiU pataisos namq-atvirosios kolonijos dilektoriui.

II SKYRIUS
KONIISIJOS SUDARYNIAS

6. Komisija sudaroma perkandiosios orgiurizacijos vadovo jsakl'mu ir veikia nuo sprendimo

del jos sudaryno priemimo dienos. Komisija dilba pagal jq sudalilrsios oiganizaci,jos pxlvirtirrt+
darbo reglamentq ir vykdo tik raltiskas jq sudariusios organizacijos uzduotis ir ipareigojimus.
AtsiZvelgiant ipirkimq apimti bei romerklat[r4, Komisija gali bliti sudaroma:

6.1. vienam pirkimui;
6.2. keliems tam tikos dlSies pirkimams;
6.3. pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotapiu;
6.4. nuolatiniams pirkimams (nuolatine Komisija).
7. Ilomisija sudaronia i! ne maZiau kaip 3 fiziniq aslnenq. Jie gali b[ti iI ne Komisij4

sudarandios organizacijos darbuotojai. Sudarant Komisij.l, ski i Komisj.jos pirminink4, Komisijos
prrnininlo p.rr rduoto .r i Kcm'sijn..<l--toriu

8. I(omisijos pirmininku skidamas tik Komisij4 sudoiusios organizaciios vadovas arba jo
igaliotas iios organizacijos ar bendru pavaldumu susijusios organizacijos darbuotojas. Komisijos
sekretoriuni skidamas Komisi jos narys.

III SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCI.IOS

9. Komisija atlieka Siuos veiksmus:
9.1. parenka pirkimo baid4;

9.2. parengia ir tvifiina pirkimo dokumentus;
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9.3. rengia ir teikia skelbimq bei pirkimo proceddrq ataskaitas Vielqjq pirkimrl tarn)'bai
(toiiau Tarnyba);

9.,1. atliekant pirkimq neskelbian-rq der),bq budu arba vykdant tiekciq apklausq. pasirenka

tiekejus ir pakvieiiajuos dalyvauti pirkime;
9.5. nustato galutinius palaiskq ir pasil]ymq (projekto konkuNo, supaprastinto projekto

konkurso atveju - projektq) pateikimo terl]linus;
9.6. nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekejams ir (ar) skelbia juos viciai CVP IS

pdemonemis:
9.7. teikia tiekejams pjrkimo dokLrmentrl paaiSkinimus ir patikslinimus;
a.8. g:rlircrgLi su.ilikimui iLl t:ekciri.:
9.9. siundia pranelimus tiekejams CVP lS priemonemis;

9.10. atlieka vokq su pasialymais atplesimo procedilrq;

9.11. tikrina dalyviq ir kandidatrl kvalifilocillius duomenis, priinla sprendjmq del kiekvieno
paraiSk4 al pasiulymE pateikusio dalyvio ar kandidato kvalihkaciniq duomenq arba tikrina dalyvio

ar kandidato, kurio pasiilymas pagal vertinimo rezultatus gaii b[ti pripazintas laimejusiu, atitikti
minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, iei buvo praioma pateikti pirkimo dokumentuose

nurodltq minimaliq kvalifikaciniq reikalavimq alidkties deklaracij4 ir praneia apie priimt4
sprendimq dalyviui ar kandidatui;

9.12. nlrstato, ar pasiulymo galiojimo ir pirkino sutalties ivykdymo uztikirlimas atitinl(a

rciL alar imu.,
9.13. atliekant pirkimq riboto konkurso, skelbiamq derybu, konkurencinio dialogo ir inovacijq

partnerystes budu, perkandioji organizacija gali apriboti kandidatq. kuriuos ji kvies pateikti
pasifl1ymus al dalyvauti dialoge, skaidiq. Tokia kvalil-lkacine atranka atliekarna tik ii kandjdatq, del

kuriq nera perkandiosios organizacijos nustatytr.l pasalinimo pagrindq, kurie atitinka perkaniiosios
organizacrjos nustatytus kvalifikacijos leikalavimus ir, jeigu taikltina, kokybes vadybos sistemos il
(arba) apllnkos apsaugos vadybos sistemos standa ns;

9.1,1. vykdo tiekeiq apklausQ, kai atlieka mazos vertes pirkin]us, pagal patviftintq Vieiqiq
pirkimq tarnybos direkto aus 2017 m. birZelio 28 d. isak-vmq Nr" 1S-97 ,,Del maZos vefles pirkimrl
tvarkos apraso patvirtinimq". Vykdant pirkimq konkurencinio dialogo ar supaprastinto

konkurencinio dialogo budu veda dialog4 su atrinktais kandidatais, siekdama atiltti geriausiai

atitinkaniius perkaniiosios or ganizacijos poreikius.

9.15. nagrineja, vertina, palygina patciktus pasi[1ymus, priima splendim4 ir praneia apie ji
dallwiams;

9.16. nustato pasiulymq ei19, pliima sprendimq de1 lairnejusio pasitlymo ir tikslq atidejjmo

te rmin4;
9.17- suinteresuotq dal,yviq praiymu supazindila su laimejusio tiekejo pasifllymu ar paraiika

(kandidatai su kitq tiekejq, kurie buvo pakvicsti pateikti pasi[1-vmq ar dalyvaoti dialoge,

paraiikomis). tadiau negali bnti atskleidiiama informaciia. kuri4 kandidatai ar dalyviai nurode kaip
konfidenciali4

9.18. reDgia skelbinES de1 savanoriSko ex d/?re skaidrumo ir teikiajuos Tarnybai;

9.19. stabdo pirkimo procedlras, ko1 bus isnagrinetos tiekejq pretenzi.ios ir priimtos

sprendimas;
9.20. ilnag nejus pretenzijq, pdima sprendim4 ir apie ji praneia pretenziiq pateikusian

tiekCjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat iuos inforrnuoja apie

anksdiau praneslq pirkimo procedilrll terminq pasikeitiorq;

9.21. gavusi lstaigos direkto aus sutikimS, taptautiniq pirkimq atveiu - ir Tamybos sutikim4,

nutraukia pirkimo procedums;
9.22. pasibaigus pirkimo prcced[roms parengia pirkimo sutafties projekt4, jeigu iis nebwo

parengtas kaip pirkimo dokumentq suddtine dalis, organizuoja pirkimo sutadies pasirai)m4:

9.23. protokoluoia posedZius;

9.2,1. atlicka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedirromis. neplieltaraujandius Vielqiq
pikimq istatymui ir kitienrs vieSuosius pirkimus reglamentuoiantiems leises aktams.



10. Vykdo kitas Viciqjq pi*imu istatymu bei Pravieniskirl palaisos namq-atvirosios kolonijos

viesqjrl pirkimq vidaus organizavimo ir l(ontloles taisyklemis Komisijai rustat)'tas lintcijas

IV SKYRIUS
KONTISIJOS TEISES IR PAREIGOS

11. Komisija, vykdydamajai pavestas uzduotis, tud teisg:

11.1. gauti i! lstaigos infotmacijq apie leikalingq nupirkti prekiq' paslaugq ar darbq

techninius, estetinius, funkcinius ir kokybcs reikalavimus, prekiq kieki, teiktinq su prek€mis

susijusiq paslaugq pobldi, darbq ir paslaugtl apimtis, prekiq tjekimo, paslaugq teikimo ir darbq

atliijmo ierminus (irkuitu,,t nu'''oto,nus pratqslmus). eksploatavimo iSlaidas ir (arba) tcchninirl

specifikacijq projekrus, jq pakeitimus ir teikras pastabas bei kt. pirkimo objekturi keliamas sqlygas ir
vis4 kitq inlbrmacij4, reikaling4 pirkimams organizuoti ir Yykdyti;

1 1.2. pms}-ti. kad dalyviai ir kandidatai paaiSkintll savo pasi[]ymus' patikslintq duomenis apie

savo kvalifikacijq:
I 1.3. praSlti, kad dalyviai ir kandidatai pratqstq savo pasiatlymrl galiojimo tenninq;

11.4. Istaigos direktorialrs s$tikimu l(viesti ekspeftus - dalyko Zinovq konsultuoti klausimu'

kurian reikia specialiq ziniq al vertirimo dal)'!irl ir kandidatq pateiktiems pasitlymams rag neti;

11.5. Istaigos direkto aus sutikimu gali kviesti Komisijos posedZiuose stebetojo teisemis

dalyvauti valstybes ar savivaldybiq institucijLl ar istaigu atsto\us. pateiklrsius atsto\'laujamojo

subjekto igaliojim4 (toliau - stebetojai);
11.6. tu kitas VieSqjq pirkimu isiatyme ir kituose vieiuosius pirkiinus reglamentuojandirose

teises aktuose itvirtintas teises.
12. Komisija, vykdydama j ai pavestas i.urkcijas, privalo;
12.1. vykdyti Siame darbo reglamente nurod)'tas bei Istaigos nustatytas uzduotis;

12.2. \rykdydama uzduotis. iaik)'tis Vie!qjrl pirkimq istatymo ir kitll teises aktq reikalavimrl.

13. Komjsiia, r,ykdydama jai palestas ILt (cijas, neturi teises tretiesiems asmenims, ilskylus
jos pakviestus ekspertus, Vieidq pirkimq tamybos atstovus, Istaigos direktoriq. jo igaliotus
asminis bei kitus Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytus asmenis ir il1stitucijas, taip pat

vieiuosins juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu igaliotus adminislruoti

Europos s+iungos ir atskirq valstybiq tinansinq paranlq, teikti jokios inlbrnacijos. susijusios su

pusiilymq r',agiinejimu, aiskininu, r'erlinimu ir palyginimu, isskyrus Lietuvos Respubljkos tcises

;knl nustatytus atvejus. Komisija, jos na ai, ekspertai, stebctojai al kiti asmenys negali trotiesiems

asmenims atskleisti iS liekejo gautos informacijos, kuriq jie nurode kaip konfidencialiq Visas

tiekejo pasifllymus h paraiika negali blti laikoma konlldencia]ia infomracija, tadiau tiekeias gali

nu,od1ti, kud tam tikra jo pasiulyme pateikta infornacija yra konfidenciali Konfidencialia

infomaoija gali b[ti, iskaitant, bet ja neapsiribojant. komercine (garn1'bin6) paslaptis ir'

konfi delcialieji pasihlymq aspektai.

V SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVINIAS

14. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys, ekspertai ar stebetojai gali dalyvauti

Komisiios darbe tik pasira3qs nesaliikumo deklaracijq ir konlidencialumo pasiZadeiimq.

1i. Pliei praclJdami darb4 Kontisijos pimrininkas. kiekvienas Konrisijos narys, ekspefiai ar

stebetojai priv;lo susipazinti su tstisko elgesio viesuosiuose pirkimuose mokom4ja priemone'

patviitilta Vieiqirl piriimq tamybos. direktoriaus 2010 m. rlrgsejo 7 d. isakvmu Nr' 15-135 ir
pastelbta VieSqjtl pirkimq tamybos inlemeto svetaineje www vpt.lt' taip pat Centriniame viesdrl

pirkimq portale w1w\,.cvpp.lt.- 
16. Nesant Komisijos seketoriar-rs j! pavaduoja direktoriaus lsakynu paskirtas komisijos

narys. Komisiios seketorius protokoluoja Komisijos posediius.
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17. Visi Komisijos nariai privalo daiyvauti Komisijos posedZiuose. Komisijos posedZiai yra

teiseti. kai posidlje dalyvauja daugiaLr kaip puse vistl Komisijos nariq (projekto konkurso,

supaprastinto projekto konkurso metu daugiau kaip puse visrl Komisijos).
18. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo p emimo, o turi aiSkiai

ilreikiti savo pozicijq svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo del

informacijos ar laiko stokos, jis turetq pra!)'tj nukelti Komisijos posedzio datq il keiptis del

papildomos infomracijos ir paaiskinimll suteikjmo i kitus Komisijos narius al ekspefus.

19. Komisija priinra sptendin'tus posed2iuosc paprasta balsq dauguma atvilu vardiniu
balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pinnininko ba.lsas.

20. Atliekant projekto konkurs4, Komisijos seketodus dalyvauja Komisiios posediiuose be

balsavimo icises.
21. Komisiios vcikiai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininl(as negali dalyvauti posedyje, ji

par aduojr Komi.ijo. pirmininko p:rad.roLo'a..

22. Komisijos posddZio eiga ir sprendimai iforminarni protokolu, kuriame nurodomi
Komisijos na q pasisakymai, atskirosios nuomones (kaijos parciskiamos), pateikiami paailkinimai,
Konisijos p imti sprendimai, sprendimq motyvai (pagrindai ir alguncntai), balsavimo rezultatai,

ivardinant kiekvieno Komisijos nario sprendim4 (ai arba Priei) svantomu klausimu. Prolokol4
pasiraio visa VieSqjq pirkimq komisiia, ku dal)'vavo posed)'je

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Komisija. ekspeftai ir stebetojai uz savo veikq atsako pagal Lietuvos Respublikos

istatymus.
24. Komisijos veikla pasibaigia PravieniSkiq pataisos namq-atvircsios kolonijos direktoriui

priemus sprcDdim4 del jos veiklos nutraukimo.
25. Visi su pirkimu susiig dokumentai, nepaisant jq pateiLdmo bildo, formos ir laikmenos,

saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.
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