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VILNIAUS ,,ZILVINELIO'' LOPSELIO - DARZELIO VIESUJV PIRKIMU
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

rkan d i os i os organ i zac ij os uZduotis. I(omisij a atskaitinga
atsisat<yti vykdyti VieSrlq pir.kimq jstatymui ir kitiemi

d radarbiauja su perkan d ios ios organ izacijos direl<toriumi,
tarnyba ir l<itom is institucijornis.
laikytis lygiateisiSl<umo, nediskriminavimo. abiousio
encialumo reikalavimq. priimdama sprendimus komisija

6' Siarne reglamente vartojamos s4vol<os atitinka viesqjq pirkimq istatyme nustafytas s4vol<as.

IISKYRIUS
I(OMISIJOS FUNKCIJOS

7' Kornisija vykdo perkandiosios organizacijos direl<toriaus arjo jgaliotq asmenll patviftintose pirkimqin iciatoriaus paraiSkose-uZduotyse sufonnuotai uZduotis.
8. I(om isija, atlikdarna v iesuosius pirl<imus:
8.l. susipaZjsta su pasiDlyrnais;

bDdLr, veda dialogq sLr tiekejais;
q pasiDlyrnus, esant reil<alui, praSo dalyviq paaiSkinti
:tines l<laidas, pagrjsti pasiulytas nejprastai maZas l<ainas;8'7' priirra sprendim4 del l<iel<vieno pasiDlymo atitil<ties pirl<imo dokumentq reil<alal,rmams, jame

nurodytq kainq;
8'8' attneta dalyv.io(-iq) pasirlyrn4 (-us), kuris pagal viesqf q pirkimq lstatymo 45 straipsnio I daliesnuostatas negali blti pripaZinti laimejusiu (_iais);

Lls nagrineja ir priima sprendimg del
dalyvio paSalinimo pagrindq nebuvimo,
stemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos

8'10' nustato pasinlymq eilg (iSskyrus atvejus, l<ai pasirilym4 pateikti kviedianras tik vienas tiekejas arbapasiillyrn? pateikia til< vienas tiekejas), priima sprendim4 del 
'larrrejusio 

pasiulyrno;



8'11' suinteresuotiems l<andidatarns ir suinteresuotiems dalyviams, isskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis
eSa apie priimt4 sprendim4 nustatyti lairnejusj
narioji sutarlis, arba sprendim4 leisti dalyvauii
mo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos

inarios l<onl<urso
kimo a gu atsirado
ri pirki lio jrtutu,no
ies neg
( ituose vieSu os iu s pi rl<im u s reg I arn entuojandiu ose
konlcurso proceduras, I(omija atliel<a funl<cijas ir

uostatornis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar
izavimo taisyl<lemis.

III SKYRIUS
I(OMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

10. Kornisija, vykdydarna jai pavestas uZduotls. turi teise:
l0' l. gauti i5 perkandiosios organizac.rjos darbuotojq infolrnacijq apie perkarn4 objekt4;
10.2. praSyti, kad kandidatai ir dalyviai;
l0'2'l' patikslintq' papildytq arba paaiSkintq pateiktus netikslius, neissamius ar klaidingus dokurnentus arduotnenis apie atitil<ti pirkirno dol<umentq reil<alavirnams arba pateiktq trukstarnus dokumentus ar duornenis;
1 0.2.2. paai5kintq savo pas iu lym us;
10 2'3' per nurodytE terrrin4 iStaisytq pasiulyrne pastebetas aritmetines l<laidas, nekeidiant susipaZinimo

su pasillymais nretu uZfiksuotos l<ainos ar sEnauoLl;
10,2.4. pagrjstq pasiDlyt4 nejprastai na14kainE ar sqnaudas;
10.2.5. pratgstq savo pasiurynrq gariojirn4 il<i konkrediai nurodyto termino;

irnu susijusius paaisl<ininrus ir pagrindimus;

ap in<os ::il,iliil11,?,x;ilii:?i1li,l,xl"llii;il,,:;;';,f,ffi:
kainoms,

l0'4' turi kitas Vie5qf q pirkimq istatyme ir kituose viesuosius pirkimus reglamentuojandiuose teises
aktuose itv irtintas teises

I l. Korrisija, vykdydarna jai pavestas funkcijas, privalo:
I l ' l alyvaujantiems suinteresuotiems tiekejarns ar jq lgaliotiesiems atstovams,

pateikusiems pa s pt'iemonetnis, Ieisti viesai iStaisyti pistebetui pa-siulymq susiuvimo arjforrninimo trDk Staisyti posedZio metu;
ll'2' vykdyti viesqiq pirkimq uZduotis lail<antis viesqlq prrl<irnq jstatyrno ir kitq teises aktq reikalavirnq.
I 2. I(orn isijos pirm in inl<as, pi'n in inko pavaduotojas, nariai privalo:
I 2. I . pasirasyti nesaliskumo deklaracii4 ir konfi denc ial umo pasiZadej im4;
12.2. pasirasyti Kornisijos posedZiq, kuriuose daryvavo, protokolus; 

- '.

12.3' patel<us j interesq konflil<to situacij4 nusiSalinti nuo su atitinl<amu pirl<irnu susijusiq sprendimq
priern irno proceso;

I 2.4. nepraleisti Korn isijos posedZiq be pateis inanr os prieZasties;
I 2,5. neatskleisti konfi dencial ios inforrnacijos;
l2'6, neteikti su pirkirnais susijusios inforrnacijos tretiesierrs asmenims apie dalyviq pateiktq pasiulymq

turin j, iSskyrus Lietuvos Respublikos teises alctq nustatytus atvejus;
12.7. balsuoti tZ arba prieS siDlorn4 sprendirn4.
13. I(ornisijos pirmininkas, pirrnininko pavaduotojas, nariai turi teisg:



l3' I svarstant klausirnus reil<Sti savo.nuomong arba isdestyti rastu atsl<irqj4 nuomong;I3.2. teikti pasi[lymus l(omisijos veil<los klauiimais.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

rlcandiosios organ izacijos di rektoriaus jneprieka sie Kornisijos-nariai juri futi i, ,r. p.rr otojai,i5skyrus isijos pinnininku skrriamas ferkandiosiigaliotas ar bendru pavaldumu susijusios t<itos p fij:r",15. Kourisija gali bUti sudarorna:
I 5. 1 . nuolatiniams viesiesierns pirl<irnams;
15.2. atskiram viesajam pirkimui;
15.3. kelienrs tam tikros rDSies viesiesierns pirkimanrs;
15 ams, atliekarniemsiarn tikru lail<otarpiu.l6 zacijos direktoriaus isakymu gali bDti papildornai paskiriami Komisijos nariaiatsl<iram vieS liems atskirierns vieiiesiem, iirki,ru,.,.,r.l7' Komisiios posedZius Saukia, jos veil<lai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvautiposedyje, Kornisijos posedZius saur<ia, veiklai vadovauja pin"ininto favaduorojas.
18. I(ornisrSos posedZius pr
19' Kornisijos posedZiai ir I ;edyje dalyvauja daugiau kaip puse visqI(omisijos nariq, o.jei Kornjsija sudarl 

ia visi I(omisijos nariai.
-. 20' l(ornisija prii'ra sprend atviru vardiniu balsavirnu. Balsuotigalirna til<uLarba pries siDlorn4 spren , lemia l(omisijos pirmininko balsas.2l ' SusipaZinirno su parai5 tus l(orrisija lformina protol<olu.SusipaZinimo su pasiulymais.procedDros protokolo privalomuosius rel<vizitus nustato viesqjq pirkimq tarnyba.22'Tuo atveju, kai surasornas derybq protokolas, ji pasiraSo Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su l<uriuoderetasi, jgal iotas atstovas.

23' Tuo atveju, kai surasomas dialogo protokolas, jj pasiraSo l(omisijos pinnininkas ir dalyvio, su kuriuokonsultuotasi, jgal iotasis atstovas.
24' Kornisijos sprendirnai iforminarni protol<olais. Protokoluose nuroclomi Komisijos sprendimo motyvai,pateikiami paaiSkinimai, Komisijos nariq atsl<irosios nuomonds, nurodoma, kaip balsavo kiekvjenas Komisijosnarys. Protokolq pasira5o visi posedyje dalyvavg Komisijos nariai.
25 Nuo 2020 n' Iiepos I d. Kornisi.ios posediiai gali vykti centrines viesqjq pirkirnq inforrnacinessistemos priernonern is.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26' Kornisijos pirmininkas, pinnininl<o pavaduotojas, nariai, I(omisijos posedZiuose dalyvaujantysstebetojar, ekspeftai negali teiktijokios e kandidatq ir dalyviq pateiktqparai5kq ir pasirilymq turinj, i5skyrus tus atvejus.
27. Komisijos pirmininl<as, erlai uZ savo veikl4 atsako pagalLietuvos Respublikos istatymus. UZ K andioji organizacija.
28. Kornisijos veikla pasibai s direktorlus jsat<ym4 nutrauktiKomisiios veikla.


