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VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,PELENE" VIESUJU PIRKIMU KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniarrs lop5elio-darLeyo ,, Pelend" viesqiq pirkimq komisijos darbg reglamentas nustato

Vilniaus lopselis-darLelis ,, Pelen6" (toliau - pertcan8ioji organizacija) viesqjq pirkimq komisijos

dzrbo tvark4.
2, Perkandiosios organizacijo &u - Komisija) savo veikloje

vadovaujasi Lietuvos Respublikos v atymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, kitais tei viesuosius pirkimus, ir Siuo

rerglamentu.
3. Komisija vykdo tik ra5tiskas j4 sudariusios perkandiosios organizacijos uZduotis. Komisiia

atskaitinga perkandiosios organizacijos direktori"ri. Komisija turi teisg atsisakyi r'ykdyti viesqiq

pirkimr4 i statymui ir kitiems teises aktams priestarauj andius_ p avedimus.

4. Vykdydama pavestas uZduotis, Komisija bendradarbiauja su perkandiosios organizacijos

direktoriumi, 
-perkan8iosios 

organizacijos dartuotojais, vie5qjq pirkimq tarnyba ir kitomis

irrstitucijomis.
5. Atlikdama pirkimo procedfiras, Komisija turi laikytis lygiateisi-(\um9, nediskriminavimo,

abipusio pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo principq ir konfidencialumo reikalavimq'

Priimdama sprendimus Komisij a yra savaranki5ka'
- i. Siu-. reglamente vartojamos s4vokos atitinka Viesqiq pirkimq istatyrne nustatytas s4vokas'

II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija r,ykdo perkandiosios organizacijos direktoriaus ar jo igaliotq asmenq patvirtintose

pirkimq iniciatoiiaus paraisko se-uZduotyse suformuotas uZduotis.

8. Komisija, atlikdama viesuosius pirkimus:

8.1. susipaZista su Pasi[lYmais;
8.2. iveriinusi Europos bendrajame viejqjq pirkimq dokumente (eigu taikoma) pateikt4

informacij4 ir, jeigu taikytina, Viesqjq pirkimq istatymo 50 straipsnio 4 dalyje rturodytuose

clokumentuose pateikt4 informacij4, priima sprendim4 del kiekvieno paraisk4 ar pasillym4 pateikusio

kandiclato ar dalyvio atitikties reikalavimams ;

E.3. Vie5qjq pirkimq istatymo nustatytais atvejais atlieka tiekejq kvalifikacinq atrank4;

8.4. derybq metu derasi su pasifil;rnus pateikusiais dalyviais;

8.5. tiekejais;

8.6. neikalui' Pra5o dalYviq

paai.kinti aidas, pagristi pasifllytas

nefprastai malzas kainas ;

g.7. priima upr.nii-4 del kiekvieno pasi[lymo atitikties pirkimo dokumentq reikalavimams'

jame nurody'tq kainq;
8.8. atmeta daiyvio (-iq) pasiUlym4 (-us), kuris pagal Viesqjq pirkimq istatymo 45 straipsnio 1

daliesnuostata 
ineja ir priima sprendim4 del ekonomi5kai

naudingiausi4 pagrindq nebuvimo, kvalifrkacijos, ir, jei

taikorna, ftokybes vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartq;
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8.10. nustato pasiulymq ei19 (isskyrus atvejus, kai pasitlyma patefkli kriediamas tik vienas

tiekejas arba pasiulym4 pateikia tik vienas tiekejasj, priima sprendim4 del laimejusio pasiulymo;

g.11. suinteresuotiems kandidatams ir srrint.ter.totiems daiyviams, iBskyrus at'trejus, kai

pi:rkimo sutartisi sudaroma LndLiu, ne veliau kaip per 5 darbo dienas ra5tu pranesa apie priimt4

sprendirn4 nustatyti laimejusi pasifllym4, del kurio bus. sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji

sutartis, arba sprendima ieisti dalyvauti dinamineje pirkimo sistemoje, pateikia Viesqjq pirkimq

is1atymo 58 straipsnio 2 dalyje n rrodyor atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo

procedtiros metu, santrauk4, nurodo nusta[t4 pasitlymq eilg, laimejusi pasifilym4 ir tikslq atidejimo

ie.rminq. Komisija taip pat iuri nurodyi prieiastis, del k-uriq buvo priimtas sprendimas nesudaryti

pirkimo sutarties * pr.ti*itrariosios sutarties, pradeti pirkim4 ar dinaminq p]rkimq sistem4 i5 naujo'

Slo p"rf.to reikalavimo gali buti nesilaikoma, kai supaprastinto pirkimo ar VieBqjq pirkimq istatymo

z piiede nurodltq sociiliniq ir kitq specialiqiq paslaugq pirkimq atveju pirkimo sutartis, kurios

nrrmatoma verte nevirsija 10 000 Eui (desimt tukstandiq eury) @e pridetines vertds mokesdio),

sudarorna preliminariosios sutarties pagrindu;

8.12. nagrrneja tiekejq pretenzijas del Komisijos atliekamq pirkimq;
g.i3. bet kuriuo *.io it i pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto

kgnkurso laimetojo nustatymo priima sprendim4 nutraukti pradetas pirkimo ar projekto konkurso

procedi"rras, jeigu atsirado aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti' ir privalo nutraukji pirkimo

pnocedr.yas, j.ig" buvo paZeisti Sio fsiatymo'17 straipsnio 1 dalyje nustatlti principai ir atitinkamos

padeties ne galima i5taisyti ;

8.14. ,rytao kitas viesqiq pirkimq fstatyme ir (ar) kituose viesuosius pirkimus

re glamentu.oj andiuo se tei se s al<tuo se numatytas proceduras.

9. Vykdydama projekto konkurso p.oceduras, Komija atlieka funkcijas ir priima sprendimus,

vadovaudamasi Viesqjq plrt imq isatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos

igaliotos institucijos puwirtitrtottris projekto konkurso organrzavrmo taisyklemis.

III SKYRIUS
KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

I0. Komisija, vykdydama jarpavestas uZduotis, turi teisg:

10.1. garrti iS peikanOiosioi organizacijos darbuotojq informacij4 apie perkam4 objekt4;

lt0.2. pra5yti, kad kandidatai ir dalyviai:
i,0.2"i.puiit utintq, papildl'tr1 arba paai5kintq pateiktus netikslius, nei5samius ar klaidingus

clokumentus ar duomenis apie atitikti pirkimo dokumentq reikalavimams arlla pateikq trfkstamus

dokumentus ar duomenis;

10.2.2. paaiSkintq savo pasillymus;
10.2.3.p", .r*ody4 terminE-istaisy.tq pasiulyme pastebetas aritmetines klaidas, nekeidiant

susipaZinimo su pasifilymais metu uZfiksuotos kainos ar sqnaudq;

10.2.4. pagristq pasitrlyt4 neiprastai mfrEkain4 ar s4naudas;

10.2.5. pratgsttl ruuo puriulymrl gaiiojim4 iki konkrediai nurodyto termino;

10.2.6. pateitcq kitus su atliekamu pirkimu susijusius paai5kinim-us-ir p.agrindimus;

10.3. kviestis ekspertus pasalinimo pagrindq nebuvimo, kvalifikaciios, kokybes vadybos

sistemos ir aplinkos uprurrgo. vadybos sisiemos standartams, dalyviq pateiktoms parai5koms ir

pasifllymams, pasiulytoms kainoms, gautoms pretenzij oms nagrineti;

10.4. turi titas viesqjq pirkimrl istatyme ir kituose vie5uosius pirkimur; reglamentuojandiuose

teises aktuose itvirtintas teises'

1 1 . Kornisij a, vykdyd ama iai pavestas funkcij as, privalo :

1 1.1. Kpmisijos'posedZiuose dalyvaujantiemi suinteresuotiems tiekejams ar jq igaliotiesiems

atstovams, pateikusiems pasifilym4 tr" .t"kitoninemis priemondmis, leisti viesai istaisyl;i pastebetus

pasiUlymq susiuvimo ar iforminimo trukumus, kuriuos imanoma i5taisyti posedZio metu;

11.2. vykdyti vie5qjq pirkimq uZduotis laikantis Vie5qiq pirkimq istalymo ir kitq teises aktq

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

12.1. pasira5yti ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4;

I2.2. pasirasyti Komisij o s posedZiq, kuriuose daiyvavo, protokolus ;

12.3. patekus i interesq konflikto situacij4 nusi5alinti nuo su atitinkarnu pirkimu susijusiq

sprendimq priernimo proceso ;

l'2.4. nepraleisti Komisijos posedZiq be pateisinamos prieZasties;

1 2. 5. neatskleisti konfi dencialios informacij os;

12.6. neteikti su pirkimais susijusios informacijos tretiesiems asmenims apie dalyviiq pateiktq

pasifllymq turinf, i5skyrus Lietuvos Respubiikos teises aktq nustatytus atvejus;

12.7. bal::uoti:uL, arba prie5 si[lom4 sprendim4.

13. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai turi teisg:

13.1. svarstant klausimus reik5ti savo nuomong arba i5destlti ra5tu atskirqj4 nuomorng;

13.2. teikii pasiulymus Komisijos veiklos klausimais'

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Komisija sudaroma perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu i5 ne maZiau kaip 3

nepriekai5tingos ieputacijos asrnenq. Sie Komisijos nariai gali bfiti ir ne perkandiosios organizacijos

darbuotojai, l5rkyir6 Komisijos pirminink4. Komisijos pirmininku skiriamas perkandiosios

organizaliios direttorius arbajo igaliotas perkandiosios organizacijos arbendrupavaldumu susijusios

kito s p erkandio si o s or ganizacijo s darbuotoj as.

15. Komisija gali btti sudaroma:

15.1 . nuolatiniams viesiesiems pirkimams;
15.2. atskiram vie5ajam Pirkimui;
15.3. keliems tam tikros ruSies viesiesiems pirkimams;
15.4. vie$iesiems pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotarpiu.

16. perkandiosios organizacijos direktoriaus fsakymu gali buti papildomai paskiriami

Komisijos narraiatskiram viesajam pirkimui arba keliems atskiriems vieSiesiems pirkimams.

17. Komisijos posedZirrs Saukia, jos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali

dallvauti posedyj-e, Komisijos posedZius Saukia, veiklai vadovauja pirmininko pavaduotcrjas.

I 8. Komisijos posedZius protokoluoja vienas i5 Komisijos nariq.

i9. 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 dalyvauja visi

Komisijos nariai.
2b. Komisija priima sprendimus posedyje paprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu.

Ilalsugti galima iit .tz arba pries siuiom4 sprendim4. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia

Komisij o s pirrnininko balsas.

21. SusipaZinimo su Parai5komis
protok.olu. SusipaZinimo su pasitlymais

ar pasifilymais procedflros rezultatus Komisi.ja iformina
procedflros protokolo privalomuos;ius rekvizitus nustato

Vie5qj q pirkimq tarnyba.*2)-. 
tuo aWeju, kai sura5omas derybq protokolas, jf pasira5o Komisijos pirmininkas ir dal1vio,

su kuriuo derdtasi, igaliotas atstovas.

23. Tuo atveji, kai suraSomas dialogo protokolas, ji pasira5o Komisijos pirmininkas ir dalyvio,

su kuriuo konsultuotasi, igaliotasis atstovas.

24. Komisijos sprendimai iforminami protokolais. Protokoluose nurodomi Komisijos

sprenclimo motyvai, pateitciaml paaiSkinimai, Komisijos nariq atskirosios nuotnones, nurodoma, kaip

Salsavo kiekvienas Iiomisijos narys. Protokol4 pasira5o visi posedyje dalyvavql(omisijos nariai.

25. Komisijos posedZiai gali vykti Centrines vie5qjq pirkimq informacines sistemos

priemonemis.
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V SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, naria| Komisijos posedZiuose

dalyvaujantys stebetojai, ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie

kandidatq ir dalyviq pateiktq parai5kq ir pasifllymq turini, i5skyrus Lietuvos Respublikos teises aktq

nustat5rtus atvejus.

27. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai ir ekspertai uZ savo veikl4 atsako

paga! I-ietuvos Respublikos istatymus. UZ Komisijos veikl4 atsako j4 sudariusi perkandioji

organrzacija.
28. Komisijos veikla pasibaigia priemus perkandiosios organizacijos direktoriaus isakym4

nutraukti Komisij os veikl4.
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isakymuNr.V-I45

Priedas Nr. 1

ASMENU, PRMLANCIV DEKLARUOTI PRIV,q.ifUS INTERESUS, SARASAS

Asmenys
Deklaracijoje, teikiamoje per EDS' nurodomas
naslausos kodas

Istaisos vadovai 500 - Vadovas ar io pavaduotojas

Pirkimo iniciatoriumi paskirtas
darbuotoias

47 3 - Pirkimo iniciatorius

P irkimo or ganizatoriumi p askirtas
darbuotojas, kuriam suteikta teise atlikti
suoaorastintus vie3uosius pirkimus

47 | - Asmenys, perkandiosios organizacij os

vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus

Darbuotoj as, paskirtas vie5oj o pirkimo
komisiios nariu

470 
-Vie5ojo 

pirkimo komisijos narial

Ekspertas, pasitelktas vie5oj o pirkimo
metu

47 2 -Y ieh4q pirkimq procedflrose dalyvauj antys

eksoertai

Jei darbuotojas privadius interesus privalo deklaruoti ir kaip asmuo, einantis pareigas, nurodytas LR Vie5rilq ir privadiq interesq

derinimo istatyme, ir kaip viesuosius pirkimus vykdantis aimuo, tituliniame deklaracijos lape jis turi nurodyti pareigas, dei kuriq

kyla
piievole teikti privadiq interesq deklaracijq o deklaracijos priede "IDOO I J" ("Ry5iai su juridiniais asmenimis") turi nurodlti

papildomas pareigas, susijusias su vieSaisiais p


