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Direktoriaus 2014m. sausio 28d.
Įsakymu Nr. V-11-(1.2)
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJŲ, SUDARYTŲ PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO
ATLIEKAMIEMS PIRKIMAMS VYKDYTI,
DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešųjų pirkimų komisijų, sudarytų Pakruojo rajono sporto centro (toliau Sporto
centras) atliekamiems pirkimams organizuoti ir vykdyti, darbo reglamentas (toliauReglamentas) apibr÷žia Sporto centro prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo komisijos
(toliau –Komisija) funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo ir sprendimų pri÷mimo
tvarką, Komisijos narių, ekspertų atsakomybę, Komisijos atskaitomybę ir atsakomybę.
2. Komisija sudaroma Sporto centro direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 fizinių
asmenų. Šie asmenys gali būti ir ne Sporto centro darbuotojai. Komisijos pirmininku skiriamas
Sporto centro direktorius ar jo įgaliotas Sporto centro darbuotojas ar bendru pavaldumu
susijusios organizacijos darbuotojas. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik
nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys ar ekonominių, ar ir techninių, ar (ir) teisinių
žinių ir išmanantys viešuosius pirkimus reglamentuojančius teis÷s aktus.
3. Komisija, Sporto centro direktoriaus įsakymu, turi teisę kviesti ekspertus – dalyko
žinovus – konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti.
4. Komisija gali būti sudaroma:
4.1. vienam pirkimui;
4.2. keliems tam tikros rūšies pirkimams;
4.3. pirkimams, atliekamiems tam tikru laikotarpiu;
4.4. nuolatiniams pirkimams (nuolatin÷ Komisija);
5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimu įstatymas), Pakruojo rajono
sporto centro viešųjų pirkimų taisykl÷mis (toliau – Taisykl÷s), Sporto centro direktoriaus
įsakymais, kitais teis÷s aktais ir šiuo reglamentu.
6. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija
yra savarankiška.
7. Komisijos nariai ir Sporto centro pakviesti ekspertai prieš prad÷dami darbą
Komisijoje, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižad÷jimą . Jei
sudaroma nuolatin÷ Komisija, nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižad÷jimas gali
būti pasirašomi vieną kartą nepriklausomai nuo to, kiek bus pirkimų. Komisijos nariai ir
pakviesti ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiek÷jų pateiktų
pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatytus atvejus.
8. Komisija veikia Sporto centro vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo
tik raštiškas Sporto centro direktoriaus užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų
pirkimų įstatymui ir kitiems teis÷s aktams prieštaraujančius pavedimus.
9. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti dienos, kol įvykdys visas raštiškai jai
nustatytas užduotis arba kol bus priimtas sprendimas nutraukti pirkimą.
10. Komisija atskaitinga Sporto centro direktoriui.
11. Reglamente vartojamos sąvokos:

11.1. Pirkimų organizatorius – Sporto centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas,
kuris Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo pirkimus,
kuriems vykdyti viešojo pirkimo komisija nesudaroma;
11.2. Kitos šiame Reglamente vartojamos pagrindin÷s sąvokos apibr÷žiamos Viešųjų
pirkimų įstatyme.
II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
12. Komisija vykdo Sporto centro direktoriaus įsakymu jai nustatytas užduotis,
susijusias su pirkimo procedūrų atlikimu.
13. Komisija, organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:
13.1. parenka pirkimo būdą;
13.2. rengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka teikia juos tiek÷jams;
13.3. rengia viešųjų pirkimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimus ir teikia juos
Viešųjų pirkimų tarnybai bei skelbia Sporto centro interneto tinklalapyje;
13.4. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus;
13.5. teikia tiek÷jams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;
13.6. rengia susitikimus su tiek÷jais;
13.7. perduoda pranešimus tiek÷jams;
13.8. tikrina tiek÷jų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą d÷l kiekvieno paraišką
ar pasiūlymą pateikusio tik÷jo kvalifikacinių duomenų ir praneša apie jį tiek÷jui;
13.9. atpl÷šia vokus su pasiūlymais;
13.10. nagrin÷ja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;
13.11. nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas
atitinka reikalavimus;
13.12. vykdant pirkimą riboto konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų
derybų, skelbiamų supaprastintų derybų būdu, atlieka tiek÷jų kvalifikacinę atranką;
13.13. vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų, skelbiamų ar neskelbiamų
supaprastintų derybų būdu, derasi su tiek÷jais d÷l pasiūlymo turinio, vykdant pirkimą
konkurencinio dialogo būdu, veda dialogą d÷l visų pirkimo sąlygų ir prašo pateikti galutinius
pasiūlymus;
13.14. priima sprendimą, kuris pasiūlymą laim÷jo;
13.15. gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos respublikos Vyriausyb÷s sutikimą,
nutraukia pirkimo procedūras;
13.16. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius
Viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems pirkimus reglamentuojantiems teis÷s aktams.
14. Komisija, organizuodama ir atlikdama supaprastintą pirkim ą, vadovaujasi
Taisykl÷mis.
15. Komisija nuo jos sudarymo dienos gauna įgaliojimus šio Reglamento 13 arba 14
punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti, jeigu dokumente d÷l Komisijos sudarymo nenurodyta
kitaip.
III. KOMISIJOS TEISöS IR PAREIGOS
16. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
16.1. gauti iš Sporto centro atsakingų darbuotojų informaciją apie reikalingų nupirkti
prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo objekto
techninius, estetinius, funkcinius bei kokyb÷s reikalavimus ir kitas pirkimo objektui keliamas
sąlygas, l÷šas, skirtas prek÷ms, paslaugoms ar darbams pirkti, bei visą kitą informaciją,
reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti;
16.2. prašyti Sporto centro direktoriaus kviesti ekspertus tiek÷jų pateiktiems
pasiūlymams nagrin÷ti;
16.3. prašyti, kad tiek÷jai paaiškintų pasiūlymus;

16.4. susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrin÷jimu, aiškinimu ir
palyginimu;
16.5. prašyti, kad tiek÷jai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą;
16.6. susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrin÷jimu,
aiškinimu, vertinimu ir palyginimu;
17. Komisija privalo:
17.1. vykdyti Reglamente nurodytas funkcijas ir Sporto centro direktoriaus nustatytas
užduotis;
17.2. vykdydama funkcijas ir užduotis, vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu,
Taisykl÷mis, Sporto centro direktoriaus įsakymais bei kitais teis÷s aktais;
17.3. neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, susijusiomis su atliktomis pirkimo
procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams arba trukdo užtikrinti sąžiningą
konkurenciją, išskyrus Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytus atvejus.
IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
18. Sprendimus Komisija priima pos÷džiuose. Pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja
ne mažiau kaip pus÷ Komisijos narių, projekto konkurso metu – ne mažiau kaip 2/3 Komisijos
narių.
19. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.
20. Jei pirmininkas negali dalyvauti pos÷dyje, Komisijos veiklai vadovauja pirmininko
pavaduotojas. Jeigu Sporto centro direktoriaus įsakyme d÷l Komisijos sudarymo n÷ra paskirto
Komisijos pirmininko pavaduotojo arba pavaduotojas d÷l pateisinamų priežasčių negali
dalyvauti pos÷dyje, Sporto centro direktorius paskiria pirmininką, pavaduojantį Komisijos narį
atskiru įsakymu.
21. Komisija priima sprendimus pos÷dyje paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu
balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
22. Komisijos sekretoriumi gali būti skiriamas tik komisijos narys.
23. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos pos÷dyje
dalyvavę Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimų motyvai, pateikiami
paaiškinimai, komisijos narių nuomon÷. Protokolas turi būti surašomas ne v÷liau kaip per 3
darbo dienas įvykus pos÷džiui.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.

