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VIESUJU PIRKIMV KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lopSelio-darZelio ,,Kfilverstukas" (toliau vadinama - {staiga) vieSqjg pirkimq komisija
(toliau vadinama - Komisija) sudaroma pirkimo procedilroms atlikti.
2. Komisija sudaroma Kauno lop5elio-darZelio ,,Kfilverstukas" direktoriaus isakymu.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi VieSqjq pirkimq istatymu, MaZos vertds pirkimq tvarkos
apra5u, kitais teises aktais, reglamentuojandiais VieSuosius pirkimus, fstaigos direktoriaus

isakymais ir Siuo reglamentu.
4. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi be5aliSkumo, objektyvumo ir nediskriminavimo
principq. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiSka.
5. Komisija veikia istaigos vardu pagal jar suteiktus igaliojimus, {galiojimus ir uZduotis komisijai
nustato istaigos direktorius ra5tu. Komisija turi teisg atsisakyti vykdyti Vie5qjq pirkimq istatymo ir
kitq teises aktq reikalavimq neatitinkanti pavedim4,
6. Komisija atskaitinga istaigos direktoriui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija, organizuodama pirkim4 ir ji atlikdama:
7.1. parenka pirkimo bUd4;
7 .2. rengra pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekejams;
7.3. skelbia apie pirkim4, o vykdant pirkim4 neskelbiamq derybq arba neskelbiamq supaprastintq
derybq bldu i5renka tiekejus ir pakviedia juos dalyvauti pirkime;
7.4. nustato galutinius parai5kq ir pasiDlymq pateikimo terminus;
7.5. teikia tiekejams pirkimo dokumentq paaiSkinimus ir patikslinimus;
7.6. rengia susitikimus su tiekejais;
7.7, perduoda prane5imus tiekejams;
7.8. tikrina tiekejq kvalifikacinius duomenis, priima sprendim4 del kiekvieno parai5k4 ar pasiDlym4
pateikusio tiekejo kvalifikaciniq duomenq ir prane5a apie ji tiekejui;
7.9. atple5ia vokus su pasi[lymais;
7.1 0. nagrindja, vertina, palygina pateiktus pasiulymus;
7.1 1. nustato, ar pasiulymo galiojimo ir pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas atitinka
reikalavimus:
7.12. vykdant pirkim4 riboto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamq derybq, skelbiamq

supaprastintq derybq bfldu atlieka tiekejq kvalifikacinq atrank4;
7.13. vykdant pirkim4 skelbiamq ar neskelbiamq derybq, skelbiamq ar neskelbiamq supaprastintq

derybq bldu derasi su tiekejais del pasiulymq turinio;

7.14. nustato preliminari4 pasifilymq eilg, j4 patvirtina ir priima sprendim4 apie laimejusi

PasirllYm4;
7.15. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedfromis, neprieStaraujandius Vie5qjq

pirkimq istatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.
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8. Komisija, organizuodama pirkim4 ir ji atlikdama taikant iprast4 komercing praktik4:
8.1. rengia pirkimo dokumentus;
8.2. parenka potencialius tiekejus;
8.3. organizuoja potencialiq tiekejq apklaus4;

! 4 patikrina tiekejq gebejimus ivykdyti pirkimo sutarti;
8.5. nagrineja, vertina, palygina tiekejrl siDlymus;
8.6. derasi su tiekejais del jU siDlymq pagerinimo;
8.7. nustato tiekej4, kuriam [staiga si[lo sudaryti sutarti;
8.8. rengia sutarties projekt4 ir teikia ji {staigos direktoriui;
8.9. su pirkimu susijusius dokumentus perduoda pirkimq organizatoriui.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

9, Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisg:
9.1. gauti i5 {staigos informacij4 apie reikalingq nupirkti prekiq kieki, prekiq tiekimo, paslaugq
teikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkcinius bei kokytes
reikalavimus ir kitas keliamas s4lygas, le5as, skirtas prekiq, paslaugq ar darbq pirkimui, bei vis4 kitq
informacij 4, reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyti.
9.2. pra5yti, kad tiekejai paaiSkintq savo pasi0lymus;
9.3' gavusi tarnybos sutikim4, kviesti ekspertus tiekejq pateiktiems pasiulymams nagrineti;
9.4. susipaZinti su informacija, susijusia su pasitlymq nagrinejimu, aiSkinimu, vertinimu ir
palyginimu.
10. Komisda privalo:
10.1. vykdyti Siame reglamente nurodytas funkcijas ir {staigos direktoriaus nustatytas uZduotis;
10.2. vykdydama funkcijas ir uZduotis, laikytis VieSUq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq bei
f stai go s priimtrl norminiq dokumentq reikalavimq;
10.3. neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo proceduromis, jeigu jos
atskleidimas priestarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems {staigos ar tiekejq komerciniams
interesams arba trukdo uZtikrinti sqiining4 konkurencij 4.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

I l. Sprendimus Komisija priima posedZiuose. Komisijos posedZiai ir priimami sprendimai yra
teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq komisijos nariq, O jeigu Komisija sudaryta iS
3 asmenq- kai posedyje dalyvauja visi Komisijos nariai.
12. Komisija i Komisijos posedZius privalo kviesti stebetojo teisemis Kauno miesto savivaldybes
atstovus. Atstovas posedyje gali dalyvauti tik pateikgs atstovaujamo subjekto igaliojim4.
13. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.
14. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje, {staigos direktorius paskiria jipavaduojanti
Komisijos nari.
15. Sprendimus Komisija priima posedZiuose paprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu.
Balsuoti galima tik uZ arba prie5 siDlom4 sprendim4. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
Komisij os pirmininko balsas.
16. Komisijos sprendimai iforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo
motyvai, pateikiami paaiSkinimai, Komisijos nariq atskirosios nuomones. Protoko14 pasira5o visi
Komisij os posedyj e dalyvavg nariai.
17. Komisijos posedZiai gali vykti Centrines viesqyq pirkimq informacines sistemos priemonemis.
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Kiekvienas Komisijos narys atsakingas uZ savo siDlomus ir priimamus sprendimus, o Komisijos
pirmininkas - uZ Komisijos priimamus sprendimus.
19. Komisija veikia nuolat iki sprendimo j4 panaikinti priemimo.


