
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

ls.
a uZtikrinti:
iajai organizacijai pavestiems uZdaviniams ir

3'2' teising4 Lietuvos Respublikos viesqiq pirkimq istatymo ir jo igyvendinarnqjq teisesaktq, taip pat perkandiosios organizacijos viesuosius pirt imu. r.gt*-.nirrojandiq teises aktqtaikym4;
3.3.
3.4. 4laiku;

3.5. 
1! keitim4.4. Taisyklese vartojamos s4vokos:
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direktores ,,.

2019 m.lapkridi

VTLNTAUS LOPSELTO-DAMELTO,,DREVINU
ORGANIZAVIM O TAI SYKLE]\*

d. d. Nr. V-56

PIRKIMV

- Komisija) - perkandiosios orgarizactjos vieSqjq
4.1. vie5qjg pirkimq komisija (toliau

pirkimq komisija;

4.3. imas tiekiamq prekiq, teikiamq paslaugq ir
atliekamq d isipareigojimq (kietiq, kokybes, terminq ir kt.;vykdymo p tiekejams- taiiymas, 

'gindq' 
sprendimas ir kitiperkandiosio iekiama, kaa pirkimo 

-sutartis 
lutq i,.ytayta joje

numatytomis s4lygomis;

or ganizacijos direktoriaus isakymu paskirtas
cijos darbuotojas, kuris nustatyta tvarka

lbiamos apklauos b[du;
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4'5' pirkimq registras - perkandiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas(popieriuje ar skaitmenineje laikmenoje), skirtas reglstruoti perkandiosios organizacijos atliktuspirkimus;

aspektus, ar perkamas objektas y.a centrines

vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje
organizacij4 ir jos darbuotojus (viesqjq pi
ir kt.);

4'9' ui pirkimr; planavimq atsakingas asmuo - perkandiosios organizacijos clarbuotojas,
atsakingas ui biudZetiniais metais numatomq pirkti perkandiosios oiganizaci;os reikmJms
reikalingq darbq, prekiq ir paslaugq plano sudarym4 ir;o paskelbim4;

4.10. uil, pirkimq rykdym4 naudoj
elektroniniu katalogu atsakingas asmuo
darbuotojas, kuriam centrine perkandioji
elektroninio katalogo. Kai numatoma maZos
(de5imt ttkstandiq) Eur be PVM, pareigos pirkti i

4.II. kitos taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos VieSqjq pirkimq istatyrne, MaZos
vertes pirkimq tvarkos apra5e ir kituose vie5uosius pirkimus reglameniuojandiuose teises aktuose.5. Sios taisykles netaikomos Viesqjq pirkimq istatymo 6-1b straipsniuose nustatytais
atvejais.

II SKYRIUS
PIRKIMU ORGANIZAVIMO PROCESAS

6. Pirkimq organizavimo proceso etapai:
6.1. nustatomas pirkimq poreikis;
6.2. nustatoma planuojamos sudaryti pirkimo sutarties verte;
6.3. nustatoma pirkimo verte;
6'4. parengiamas ir patvirtinamas einamaisiais kalendoriniais metais planuojsmq atlikti

pirkimq planas bei pagal Vie5qjq pirkimq tamybos nustatytus reikalavimus ir tvark4 CVp IS
paskelbiama planuojamq atlikti pirkimq suvestin). Si suvestine paskelbiama kiekvienaisi metais ne
veliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamaisiais kalendoriniais metais planuojamq atlikti
planus, - ne veliau kaip per 5 darbo dienas. Iki 2023 m. sausio 1 d. Sio papunkdio nuostata'mazos
vertes pirkimams yra neprivaloma;

6.5. parengiama planuojamo atlikti pirkimo technine specifikacija, i5skyrus ner;kelbiamos
paklausos budu atliekamus pirkimus ;

6.6. nustatomos svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
6'1. Komisijai arba pirkimq organizatoriui teikiama patvirtinta pirkimo iniciatoriaus

parengta parai5ka-uZduotis (3 priedas);



4

imq registre (5 priedas);
travimas.

procedtiros, nustatomas dalyvis, kuriam siDloma

9. Pirkimo sutarties
tikrinama tiekiamq prekiq, tei
prievoliq vykdymo terminai, pi
pirkimo sutartyje nustatytomis s

istatyme nustatytais atvejais ir
apmokama uZ prekes, paslaugas ar darbus, atlie
sutartis biitq tinkamai ivykdyta.10' Pirkimo sutarties administravimas prasideda sudarius pirkimo sutarti ir baigiasi, kaiivykdomi visi pirkimo sutartyje nustatyti satiq isipareigojimai arba kai pirkimo sutartisnutraukiama.

vrE su o s r u s prnxrlirrislYff lf**tts AS MEN' s

11. Perkandiosios organizacijos viesqiq pirkimq organizavimo
asmenys:

1 1.1. pirkimo iniciatoriai;
II.2. uZ pirkimq planavim4 atsakingas as ikalams;11.3. pirkimq otgattrzatonai skiriami direktoriaus

isakymu. Jie atlieka maZos vertes pirkimq neskelb
IL4' Komisija sudaroma atskiru-perkandiosios oryantzacijos direktoriaus isakymu. Ji vykdo

visq, i5skyrus pirkimus atliekamus neskelbiamos apklausoiudu, lri.sqlq pirkimq proceduras;
11.5. CVP IS administratorius - direktoriaus pavaduotojas utio reitalams;
11'6' uZ pirkimq vykdym4 naudojantis centrines perkandiosios organizacijos elektroniniu

katalogu atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams.12. Pirkimo iniciatorius vykdo Sias funkcijas:
l2'r' atlieka rinkos tyrim4 (iSskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkandiosios

or ganizacijos teises aktuo se nustatytais atvej ai s) ;
12.2. kiekvieno pirkimo proceduroms atlikti pildo parai5k4-uZduoti (3 priedas);
12.3.

numatytq jo
paslaugq ir
laikymqsi;

12.4' inicijuoj.a siDlymus del pirkimo sutardiq pratgsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo
sutartyj e numatytq prievoliq ivykdymo uZtikrinimo paemimo.

13. Ui pirkimq planavim4 atsakingas asmuo vykdo sias funkcijas:
13.1. skaidiuoja numatomo pirkimo vertg;
13.2. rengia perkandiosios organizacijos einamqjq biudZetiniq metq pirkimq planq;
13.3. CVP IS pildo Vie5qjq pirkimq istatymo 96 straipsnio 2 dalies Z p"nki. ,rurirdyt4, ,risq

per kalendorinius metus sudarytq pirkimo sutardiq, ataskait4.

procese dallyvauja Sie
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antis centrinCs perkaniiosios organizacijos
Sias funkcijas:
formavimo etape, kreipiantis pirkimo iniciatoriui,
us isigyti naudojantis centrines perkandiosios

s kalendoriniais metais ivykdytus pirkimus
lektroniniu katalogu.

pirkimus, supaprastintus pirkimus ir maZos vertes

16' Pirkimq organizatorius vykdo ma-Zos vertes pirkimus, atliekamus neskelbiamos
apklausos btdu.

17. Komisijos
organizatoriai - vykdyti
Vie5qjq pirkimq tarnyb

IV SKYRIUS
PIRKIMV VYKDYMAS

19. Pirkimo iniciatorius, norddamas
parengia parai5k4-uZduoti (3 priedas) ir jA
tvirtina perkandiosios organizacij os direktorius
tik esant patvirtintai uZduodiai ir susipaZinus Kom

20' MaZos vertds pirkimai atliekami vadovaujantis MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5u irneskelbiami tik jame numatytais atvejais.
2I' Jei pirkim4 atlieka Komisija, pirkimo dokumentus tvirtina perkandiosios organizacijos

vadovas. Jei pirkim4 atlieka.pirkimq organizatoriai, pirkimo dokumentai nera tvirtinami;22. Atlikdamas pirkim4 pirkimq
priedas). Tiekejq apklausos paLyma gali buti
verte yra maZesne kaip 3000 (trys ttkst
organizatorius nepildo apklausos paZymos, Sie
registre (5 priedas).

23. Perkandiajai organizacijai gavus t
pretenzija, procedura nuo jos gavimo momento
sprendimo sustoja. Motyvuot4 sprendim4
organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka

24' Esant Vie5qiq pirkimq istatyme nustatytoms s4lygoms, sprendim4 nutraukJi pirkimo
proceduras priima Komisija arba pirkimq organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus
pirkimo proceduras.



25. Atliktus viesuosius pirkimus
pavaduotojas [kio reikalams.

6

registruoja, pirkimq apskait4 tvarko direktoriaus

26' Direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams parengia ir Viesqjq pirkimq tarnybai pateikiaviesqiq pirkimq istatymo 96 straipsnyje nurodytas ataskaitar. Siu, atasfaitas pasira5o perkandiosios
or ganizacijo s direktorius.

V SKYRIUS
MAZOS VERTES PIRTflMV, ATLIEKAMU NESKELBIAMoS APKLAUSoS BUDU.

YPATUMAI

b[du apklausos

verKl u susuusl4

tis pateikti pasirllymus, kai rinkoj e yra mailiat
tiekejq, kurie gali patiekti reikal purluugq aratlikti clarbq. Tokiu ut.r.i' turi btiti
kreipiamasi pateikti pasiulymus ius tiekejus29. Kviesti vien4 tiekeiq pateikti pasirtlym4 galima siais atvejais:

29'I. perkamos prekes, paslaugos ar darbai, kuriq pirkimo sutarties verte ne didesne kaip
3000 (trys ttkstandiai) Eur be pVM;

29.2. yra tik konkretus tiekejas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas aratlikti darbus, ir nera jokios kitos priimtinos altematyvos @"r, perkamos meninio, moklstnio
pobtidZio paslaugos, perkamos papildomos prekes ar paslaugos i8 tam tikro tiekej<i, techniniu
poZiiiriu derinant sujau turimomis prekemis ar suteiktomis paslaugomis ir pan.);

29.3. del objektwiq prieZasdiq pirkim4 butina atlikti labii greitai. Sior aplinkybes negali
priklausyti nuo perkandiosios or ganizacijos delsimo arba neveiklumo ;29'4. perkamos perkandiosios organizacijos darbuotojq mokymo ir konferencijq paslaugos;

29'5. yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybes, del kuriq neimanoma arba'netikslinga
apklausti daugiau tiekejq.

30. Atliekant maZos vertes pirkim4 neskelbiarnos apklausos budu, tiekejai apklausiami
Zodliu arba ra5tu.

31. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausos b[du tiekejq apklausa raStu gali b[ti
atliekama visais atvejais. MaZos vertes pirkimq neskelbiamos apklausor tudn tiekejlq ipklausa
LodLiu gali btti atliekama, jei:

31.1. numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte
ttkstandiai) Eur be PVM:

yra maiesne kaip 3000 (trys

31.2. perkama esant ypatingoms aplinkybems: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir
kitokiam nenugalimos jegos poveikiui, kai del skubos netikslinga gauti pasiulymq ra5tu.

32. Kai maZos vertes pirkimas neskelbiamos apklausos budu atliekamas rastu, tiekejams
turi btti pateikiama Si informacija:

32.I. pageidaujamos pirkimo objekto savybes ir svarbiausios pirkimo sutarties s4lygos;
32.2. pagal koki kriterijq bus i5renkamas ekonomi5kai naudingiausias jrusnty-ur.

Pasirenkamas vienas i5 Vie5qjq pirkimq istatymo 55 straipsnio 1 dalyje nustatytrl pasiulymo
vertinimo kriterijq;

32.3. koki4 informacij4 turi nurodyti siDlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiekejas,
kokiomis priemonemis ir iki kada jis turi pateikti pasi[lym4.

33. Apklausiant iodLiu su tiekejais bendraujama telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje,
vertinama internete tiekejq skelbiama informacija apie prekiq, paslaugq ar darbq kaina.

34. Apklausiant ra5tu kvietimas tiekejams pateikiamas paStu, elektroniniu pa5tu ar CVp IS
priemonemis, nustadius proting4 termin4 pasitilymams pateikti. Pasitlymus ra5tu gali bDti pra5oma
pateikti elektroniniu pa5tu, CVP IS priemonemis ar vokuose. Tame padiame pirkime datyvaujantys
tiekejai turi bDti apklausiami ta padia forma. Jeigu kvietimas tiekejams pateikiamas eiektroniniu
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pastu, kartu su kitais pirkimo dokumentais turi briti saugomas elektroninio laisko israsas,patvirtinantis, kuriems tiekej ams buvo issiqstas kvietimas.

VI SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS, PASKELBIMAS, KEITIMAS

,uri *1lur,;}ffSrlldaromas 
pirkimo sutartis ar (ir) preliminariqsias sutartis ir papildomus

ams.

os organizacij os direktorius.

;:ffi llJ:fl.,ilfr #ffiT,};1x3000(trvs'ft",f#:'11)?LTl;+iff 
"TJ.ll5-?ft *il"''*tffi:

38' uz perkandiosios organizacrjos laimejusiq dalyviq-pasiulymq ir pirkirno sutardiqpaskelbim4 CVP IS atsakingas asmuo - dirlktoriaus pavaduotojas rlkio reikalams.39' Sprendim4 del pirkimo sutarties ar prel'iminariosios_sutarties jos galiojimo laikotarpiukeitimo neatliekant naujos pirkimo procedrlros pagal viesqjq pirkimq iriffio g9 straipsni priimaKomisija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40' Perkandiosios organizacijos vie5qjq pirkimq dokumentus kaupia ir saugo rlirektoriauspavaduotojas [kio reikalams.
41. Planavimo ir pasirengimo pirki

pasi[lymai bei jq nagrinejimo ir vertinimo d

42' Sl'+ taisykliq 4r punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos
dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.



,,Drevinukas"

11 d. d. Nr. V-57

VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO ,,DREV NUKAS" VIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" vieSqjq pirkimq komisijos darbo reglamentas
nustato Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau - perkandioji organrzacrja) vieSqjq pirkimq
komisijos darbo tvark4.

2. Perkandiosios organizacijos vie5qjrl pirkimq komisija (toliau - Komisija) savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, reglamentuojandiais viesuosius pirkimus, ir Siuo
reglamentu.

3. Komisija vykdo tik ra5ti5kas j4 sudariusios perkandiosios organizacijos uZduotis. Komisija
atskaitinga perkandiosios organizacijos direktoriui. Komisija turi teisg atsisakyti vykdyi VieSqjq
pirkimq istatymui ir kitiems teises aktams prieStaraujandius pavedimus.

4. Vykdydama pavestas uZduotis, Komisija bendradarbiauja su perkandiosios organizacijos
direktoriumi, perkandiosios organizacijos darbuotojais, Viesqjq pirkimq tarnyba ir kitomis
institucijomis.

5. Atlikdama pirkimo procedfras, Komisija turi laikytis lygiateisi5kumo, nediskriminavimo,
abipusio pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principq ir konfidencialumo reikalavimq.
Priimdama sprendimus Komisij a yra savaranki5ka.

6, Siame reglamente vaftojamos s4vokos atitinka Vie5qjq pirkimq istatyme nustatytas
s4vokas.

II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija vykdo perkandiosios organizacijos direktoriaus ar jo igaliotq asmeml
patvirtintose pirkimq iniciatoriaus paraiSkose-uZduotyse suformuotas uZduotis.

8. Komisija, atlikdama viesuosius pirkimus
8.1. susipaZista su pasirllymais;
8'2. ivertinusi Europos bendrajame viesqjq pirkimq dokumente (jeigu taikoma) pateikt4

informacij4 ir, jeigu taikytina, Viesqjq pirkimq istatymo 50 straipsnio 4 dalyje nurodytuose
dokumentuose pateikt4 informacij4, priima sprendim4 del kiekvieno parai5k4 ar pasiulym4
pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams;

8.3. VieSqiq pirkimq istatymo nustatytais atvejais atlieka tiekejq kvalifikacing atrank4;
8.4. derybq metu derasi su pasillymus pateikusiais dalyviais;
8.5. vykdydama pirkim4 konkurencinio dialogo b[du, veda dialog4 su tiekejais;
8.6. nagrineja, vertina ir lygina pateiktus dalyviq pasiulymus, esant reikalui, pra5o dalyviq

paai5kinti pateiktus pasifilymus, i5taisyti pasiiilyme pastebetas aritmetines klaidas, pagrfsti
pasillytas neiprastai maLas kainas;
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8.7. priima sprendim4 del kiekvieno pasiulymo atitikties pirkimo dokumentq reikalavimams,
jame nurodytq kainq;

8.8. atmeta dalyvio (-ir) pasiulym4 (-us), kuris pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 45 straipsnio I
dalies nuostatas negali b[ti pripaZinti laimejusiu (-iais);

8.9. pagal gautq informacij4 ir dokumentus nagrineja ir priima sprendim4 del ekonomi5kai
naudingiausi4 pasiDlym4 pateikusio dalyvio paSalinimo pagrindq nebuvimo, kvalifikacijos, ir, jei
taikoma, kokybes vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartq;

8.10. nustato pasillymq eilg (i5skyrus atvejus, kai pasillym4 pateikti kviediamas tik vienas
tiekejas arba pasiDlym4 pateikia tik vienas tiekejas), priima sprendim4 del laimejusio pasiulymo;

8.11. suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, i5skyrus atvejus, kai
pirkimo sutartis sudaroma Lodliu, ne veliau kaip per 5 darbo dienas ra5tu praneSa apie priimt4
sprendim4 nustatyti laimejusi pasiulym4, del kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji
sutartis, arba sprendim4 leisti dalyvauti dinamineje pirkimo sistemoje, pateikia Vieiqjq pirkimq
istatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodyos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta
pirkimo procedDros metu, santrauk4, nurodo nustatyt4 pasiUlymq eilg, laimejusi pasiDlym4 ir tikslq
atidejimo termin4. Komisija taip pat turi nurodyti prieZastis, del kuriq buvo priimtas sprendimas
nesudaryti pirkimo sutarlies ar preliminariosios sutarties, pradeti pirkim4 ar dinaming pirkimq
sistem4 i5 naujo. Sio punkto reikalavimo gali blti nesilaikoma, kai supaprastinto pirkimo ar VieSqjq
pirkimq istatymo 2 priede nurodytq socialiniq ir kitq specialiqjq paslaugq pirkimq atveju pirkimo
sutartis, kurios numatoma verte nevirsija 10 000 Eur (deSimt tDkstandir4 eurq) (be pridetines vertes
mokesdio), sudaroma preliminariosios sutafties pagrindu;

8.I2. nagrineja tiekejq pretenzijas del Komisijos atliekamq pirkimq;
8.13. bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto

konkurso laimetojo nustatymo priima sprendim4 nutraukti pradetas pirkimo ar projekto konkurso
proced[ras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti, ir privalo nutraukti pirkimo
procedlras, jeigu buvo paZeisti Sio istatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos
padeties negalima iStaisyti;

8,14. vykdo kitas Viesqjq pirkimq istat5.,rne ir (ar) kituose viesuosius pirkimus
re glamentuoj andiuo se teises aktuo se numatytas procedtras.

9. Vykdydama projekto konkurso procedtras, Komija atlieka funkcijas ir priima sprendimus,
vadovaudamasi Viesqjq pirkimq istatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos
igaliotos institucijos patvirtintomis projekto konkurso organrzavrmo taisyklemis.

III SKYRIUS
KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

10. Komisija, vykdydama jaipavestas uZduotis, turi teisg:
10.1. gauti i5 perkandiosios organizacijos darbuotojq informacij4 apie perkam4 objekt4;
10.2. praSyti, kad kandidatai ir dalyviai:
10.2.I. patikslintq, papildytq arba paaiSkintq pateiktus netikslius, nei5samius a: klaidingus

dokumentus ar duomenis apie atitikti pirkimo dokumentq reikalavimams arba pateiktq triikstamus
dokumentus ar duomenis;

10.2.2. paai5kintq savo pasiUlymus;
10.2.3. per nurodyt4 termin4 i5taisytq pasiulyme pastebetas aritmetines klaidas, nekeidiant

susipaZinimo su pasirilymais metu uZfiksuotos kainos ar s4naudq;
I0.2.4. pagristq pasillyt4 neiprastai maLqkun4 ar s4naudas;
10.2.5. pratgstq savo pasiDlymq galiojim4 iki konkrediai nurodyto termino;
I0.2.6. pateiktq kitus su atliekamu pirkimu susijusius paai5kinimus ir pagrindimus;
10.3. kviestis ekspertus paSalinimo pagrindq nebuvimo, kvalifikacijos, kokybes vadybos

sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, dalyviq pateiktoms parai5koms ir
pasirllymams, pasiulytoms kainoms, gautoms pretenzij oms nagrineti;
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10.4. turi kitas Viesqjq pirkimq istatyme ir kituose
teises aktuose itvirtintas teises.

vie5uosius pirkimus reglamentuoj andiuose

1 1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
11.1. Komisijos posedZiuose dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekejams ar jq igaliotiesiems

atstovams, pateikusiems pasirllym4 ne elektroninemis priemonemis, leisti viesai iStaisyti pastebetus
pasiDlymq susiuvimo ar iforminimo trDkumus, kuriuos imanoma iStaisyti posedZio metu;

11.2. vykdlrti vie5qjq pirkimq uZduotis laikantis VieSqjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq
reikalavimq.

1 2. Komisij os pirmininkas, pirmininko pavaduotoj as, nariai privalo :

12. L pasir a51ti ne 5 ali Skumo deklaracij 4 ir konfi denci alumo pas iZadej im4;
12.2. pasir a5yti Komisij os posedZiq, kuriuo se dalyvavo, protokolus ;
12.3. patekus i interesq konflikto situacij4 nusi5alinti nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq

sprendimq priemimo proceso;
12.4. nepraleisti Komisijos posedZiq be pateisinamos plieZasties;
I 2. 5 . neatskleisti konfidencialio s informacij o s ;
72.6. neteikti su pirkimais susijusios informacijos tretiesiems asmenims apie dalyviq pateiktq

pasirllymq turini, i5skyrus Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytus atvejus;
12.7 . balsuoti uL arba prie5 siulom4 sprendim4.
13. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai turi teisg:
13.1. svarstant klausimus reik5ti savo nuomong arba i5destl.ti ra5tu atskir4j4 nuomong;
13.2. teikti pasiUlymus Komisijos veiklos klausimais.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Komisija sudaroma perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu i5 ne maZiau kaip 3
nepriekai5tingos reputacijos asmenq. Sie Komisijos nariai gali buti ir ne perkandiosios organizacijos
darbuotojai, i5skyrus Komisijos pirminink4. Komisijos pirmininku skiriamas perkandiosios
organizacijos direktorius arba jo igaliotas perkandiosios organizacijos ar bendru pavaldumu
susij usio s kito s perkandio sio s or ganizacijo s darbuotoj as.

15. Komisija gali biiti sudaroma:
1 5.1. nuolatiniams viesiesiems pirkimams;
15.2. atskiram vie5ajam pirkimui;
15.3. keliems tam tikros r[Sies viesiesiems pirkimams;
15.4. vie5iesiems pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotarpiu.
16. Perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu gali buti papildomai paskiriami

Komisijos naiai atskiram vieSajam pirkimui arba keliems atskiriems viesiesiems pirkimams.
17. Komisijos posedZius Saukia, jos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali

dalyvauti posedyje, Komisijos posedZius Saukia, veiklai vadovauja pirmininko pavaduotojas.
18. Komisijos posedZius protokoluoja vienas iS Komisijos nariq.
19. Komisijos posedZiai ir priimami sprendimai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau

kaip puse visq Komisijos nariq, o jei Komisija sudaryta i5 3 asmenq - kai posedyje dalyvauju ,riri
Komisijos nariai.

20. Komisija priima sprendimus posedyje paprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu.
Balsuoti galima tik uZ arba pries siUlom4 sprendim4. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
Komisij os pirmininko balsas.

21. SusipaZinimo su parai5komis ar pasiulymais procedrlros rezultatus Komisija fformina
protokolu. SusipaZinimo su pasiiilymais procedtros protokolo privalomuosius rekvizitus nustato
Vie Sqj q p irkimq tarnyb a.

22. Tuo atveju, kai suraSomas derybq protokolas, ji pasira5o Komisijos pirmininkas ir
dalyvio, su kuriuo derdtasi, igaliotas atstovas.
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23. Tuo atveju, kai suraSomas dialogo protokolas, ji pasira5o Komisijos pirmininkas ir
dalyvio, su kuriuo konsultuotasi, igaliotasis atstovas.

24. Komisijos sprendim ifomrinami protokolais. Protokoluose nurodomi Komisijos
sprendimo motyvai, pateikiami paaiSkinimai, Komisijos nariq atskirosios nuomonds, nurodoma,
kaip balsavo kiekvienas Komisijos narys. Protokol4 pasira5o visi posedyje dalyvavg Komisijos
nariai.

25. Nuo 2020 m. liepos 1 d. Komisijos posedliai gali vykti Centrines viesqjq pirkimq
informacines sistemos priemonemis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai, Komisijos posedZiuose
dalyvaujantys stebetojai, ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie
kandidatq ir dalyviq pateiktq parai5kq ir pasillymq turini, i5skyrus Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytus atvejus.

27. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai ir ekspertai uZ savo veikl4 atsako
pagal Lietuvos Respublikos istatymus. UZ Komisijos veikl4 atsako j4 sudariusi perkandioji
organizacija.

28. Komisijos veikla pasibaigia priemus perkandiosios organizacijos direktoriaus isakym4
nutraukti Komisii os veikla.


