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I. Bti\t)Rostos \uos [A'l'os

l. Ma2os vertes vie5qjq pirkimq kontisija (toliau Komisiia) sttdaronla maZos vertds

vieSiesiems pirkimar.ns, atliekantienrs vadovaujantis nlaZos vertds pirkimq tr'arkos apraiu (toliau

aprasu), patvirtintu VieSqiq pirkimq tarnybos direktoriaus 201 7 nr. birZelio 28 d. isakymu Nr. lS-97.

vykdyti.
2. Komisija savo veikloje vadovau.iasi l-ieturos t{espublikos vieiu.iu pirkimtl istaty'mu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais. Viesqiq pirkinrq tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybes direktoriaus isakymais ar kitais privakrnro.io pob[d2io dokurrenlais. Siuo Komisijos

darbo reglamentu.
3. Komisi.ia savo sprendil.uus priin.ra laikldanlasi neialiSkumo. obiektYvunro'

lygiateisiSkumo, nediskrintinavirno. abipusitr pripa2ininlo. proporciugtrmo. skaidrumo ir

raciolanumo principq. Priintdama sprendimus komisiia 1r'a savarankiSka

4. komisija veikia perka,iiosios organizaciios 
'ardu 

pagal.iai suteiktus igaliojimus.
Komisija vykdo tik ia5tiSkas perkandiosios organizaci.ios direktoriaus trZduotis. Komisila turi teisq

atsisakyti vykdyti Vie5qlq pirkimq istatymui ir kitiems teises aktams priestarauiantius pavedimus.

5. Komisiia yra atsakinga perkar.riios organizaci.ios dircktoriui'

IL KONllsl,l()s Ft \K('l.los

6. Komisi.ia. gavusi perkantios organiz-acilos direktoriar.rs igaliojimus. atlieka siuos

veiksmus:
6.l.parenkapirkimob[d4irioatlikimoprielltrnes(pirkinrasgalibutir'1'kdonras

iprastomis ar Centrines vieiqjq pirkimq infonlacincs sistetl.los (C VP lS) priemoninlis)r

6.2. parengia pir.kinio dokumentus ir nustat) ra rr.arka pateikia juos tiekejams: 
. _

6.3. iengia pirkimq skelbimus ir teikia.juos Vieitliq pirkimq tarr.rl'bai (toliau -'lam1'ba):
6.4. atli;ka;t pirkimq, apie kuri perkandio.li organizacija pagal vieSqiq pirkimq. istatymq ir

pasitvirtintu mazos vertes pirkiniq tvarkos aprasu gali neskelbti. isrenka tiekejus ir pakviedia !uos

dalyvauti pirkime;
O.S. nustato galutinius paraiSkq ir pasillymq pateikimo terrnirlus:

6.6.tiekia tiekejams pirkimo dokumenttl paaiSkininrus ir patikslininrus:

6.7. rengia susitikimus su tiekejais;

6.8. atlieka vokq su pasi[lyrnais atpleSinro procecl[r'q:

6.9. nagrineja, veltirra. palygina pateiktus pasitrlynrus:

6.10. nustato. ar pasi[l1,mo galiojirro ir pirkinro sutarties ir'1'kclymo u2tikrinimas atitinka

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimtts:
6.11. derasi su tiekeiais, kai to reikalaula pasirinktas pilkimo bldas;

6.12. nustato pasillymq eilq bei laimejusi pasi[11'm4 ir apie tai intbrmuoia Viesqiq pirkirnq

istatyme nustatyta tvarka;
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6.13. Taisyklese nustat)4ais atvejais rykdo prekiq, paslaugq ar darbq pirkimus
apklausos bldu;

6.14. gavusi Vielqlq pirkimq tamybos sutikim4, nutraukia pirkimo procediiras;
6.15. teikia informacij4 ir paai5kinimus komisijai, nagrinejandiai tiekejq pretenzijas d€l

Komisijos vykdomq prekiq, paslaugq ar darbq vieSqjq pirkimq;
6.16. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procediromis, neprieltaraujandius

Vie5qjq pirkimq istatymui, ApraSui ir kitiems vie5uosius pirkimus reglamentuojantiems teises
aktams.

7. Komisija igaliojimus sio reglamento 6 punkte nurodyoms funkcijoms atlikti gauna
nuo isakymo deljos sudaryrno isigaliojimo dienos.

III, KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

8. Komisija, vykdydamajai pavestas uiduotis, turi teisg:
8.1 . gauti i5 perkandiosios organizacijos (os strukttiriniq padaliniq) informacij4

reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyi;
8.2. pra5yti, kad tiekejai paai5kinq savo pasiiilymus;
8.3. praSyi, kad tiekejai pratgsq savo pasi[lymq galiojimo :ermin4;
8.4. kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Ziniq, aji lvertinti;
8.5. turi kitas VieSqiq pirkimq istatyme, Apra5e ir kituose viesuosius pirkimus

reglamentuojandiuose teises akuose ltvirtintas teises.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
9.1. vykdyi Komisijos darbo reglamente nurodytas bei perkandiosios organizacijos

nustatytas uZduotis;
9.2. vykdydama uiduotis, laikyis Vie5qiq pirkimq istatymo, Apraio ir kitq teises aktq

reikalavimq.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, negali teikti tretiesiems asmenims

jokios su atliekamu pirkimu susijusios informacijos, iSskynrs Lietuvos Respublikos teises aktt+
nustatltus atveius.

11. Komisijos nariai, pakviesti ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems
asmenims apie tiekejq pateiktq pasillymq turini, iSskyms Lietuvos Respublikos teises aktr.t
nustat)tus atvejus.

IV. KOI\4ISIJOS DARBO ORGAI|TIZAVIMAS

12. Kiekvienas Komisijo.s narYs ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pries tai
pasiraSgs ne5aliSkumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejim4.

. .13. Komisijos posediius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja juos techniikai
aptamauja ir protokoluoja vienas is Komisijos nariq - Komisijos posediir.l selae#u;.

14- Komisijos posedziai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip l/2 visq
Komisijos nariq.

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

16. Komisijos veikrai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negari &rwauti
posedyje. Komisijos posedZiui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

.. 17 ' Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos
sprendimo motyvai, pateikiami paailkinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji i."io"e.
Protokola raSo Komisijos sekretorius. protoko14 pasira5o visi Komisijos po.6dyj;;6;r;----
Komisijos nariai.
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V. BAIGIAMOSIOS ]\UOSTATOS

18. Komisijos pirmininkas, narys ir ekspertas uZ savo veiklq atsako pagal Lietuvos
Respubl ikos ista6.rnus.

19. Komisija veikia nuo sprendimo jq sudar).ri priemimo iki kol ivykdys visas ra&i5kas
j4 sudariusios organizacijos jai nustatltas uiduotis.


