1 priedas
PATVIRTINTA
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“
direktoriaus 2010 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. V - 83
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas nustato Visagino lopšelio-darželio
„Auksinis raktelis“ (toliau tekste – Perkančioji organizacija) Viešojo pirkimo komisijos (toliau Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat Komisijos darbo organizavimo tvarką.
II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; Nr. 81-3179, 2009, Nr.93-3986, 2010, Nr.25-1174),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus įsakymais ar įsakymais patvirtintais privalomo pobūdžio dokumentais,
šiuo Komisijos darbo reglamentu, taip pat Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymais ar šiais
įsakymais patvirtintais vidaus tvarkomaisiais dokumentais.
III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
3. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką.
Komisija veikia Perkančiosios organizacijos vardu.
4. Komisijos posėdis yra laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais,
jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.
5. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant – Komisijos
pirmininko pavaduotojas.
6. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai
aptarnauja ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių - Komisijos posėdžių sekretorius.
7. Komisijos posėdžių sekretorius Komisijos pirmininko pavedimu sudaro Komisijos
posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio pradžios, o ypatingos
skubos atveju – ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki posėdžio pradžios, supažindina Komisijos
narius su darbotvarke ir/ar parengtais sprendimų projektais. Pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio
darbotvarkės papildymo ir/ar pakeitimo gali pateikti bet kuris sudarytos Komisijos narys.
8. Komisijos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama Komisijos
posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.

9. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma atviru vardiniu
balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jei Komisijos
pirmininkas posėdyje nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Sprendimą, už kurį
Komisijai siūloma balsuoti, teikia Komisijos pirmininkas, o jei Komisijos pirmininkas posėdyje
nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
10. Komisijos siūlymu Perkančioji organizacija dalyvauti Komisijos posėdžiuose turi
teisę kviesti ekspertus. Ekspertai Komisijos darbe gali dalyvauti prieš tai pasirašę nešališkumo
deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Priimant sprendimus ekspertai nebalsuoja.
11. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje
dalyvavę Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami
paaiškinimai bei nurodoma, kaip balsavo kiekvienas Komisijos narys.
12. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų.
Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.
IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
13. Komisija, vykdydama jai nustatytas užduotis, be teisių, tiesiogiai numatytų
viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, turi teisę gauti iš Perkančiosios
organizacijos valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų informaciją, reikalingą pirkimo procedūroms
organizuoti ir/ar atlikti.
14. Komisija privalo vykdyti Komisijai raštu nustatytas užduotis, atlikti viešuosius
pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas ir procedūras.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Pranešimai tiekėjams, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir kitiems asmenims yra siunčiami (pateikiami) Perkančiosios organizacijos vardu
Komisijos priimtų sprendimų pagrindu.
16. Kiekvienas Komisijos narys asmeniškai yra atsakingas už tai, jei balsavo už
neteisėtą sprendimą.
17. Su pirkimais susiję Komisijos sprendimai ir/ar veiksmai skundžiami Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
18. Su atliktomis pirkimo procedūromis susijusių pirkimo dokumentų saugojimą
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Perkančiosios organizacijos komisijos
posėdžių sekretorius.
_____________________
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Viešojo pirkimo komisijos pirmininko/komisijos nario/Pirkimo organizatoriaus
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
________m. __________________mėn.________ d.
____________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas,)
Būdamas

Viešojo

pirkimo

komisijos

________________________

(pirmininku/Pirkimo organizatoriumi/ekspertu - reikalingą įrašyti) pasižadu objektyviai,
dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo ir
nediskriminavimo principais, viešųjų pirkimų skaidrumo principu, atlikti man pavestas pareigas,
paaiškėjus, kad pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi artimos
giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė, kuriai vadovauja toks asmuo, arba kad toks asmuo turi
daugiau kaip 50 procentų pirkimo procedūrose dalyvaujančios įmonės akcijų, raštu pranešti apie tai
Perkančiosios organizacijos vadovui ir nusišalinti nuo dalyvavimo pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo,
vertinimo ir palyginimo procedūrose.
Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės
ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų
sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.
______________
(parašas)

__________________________________
(vardas, pavardė)
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Viešojo pirkimo komisijos pirmininko/komisijos nario/Pirkimo organizatoriaus/eksperto
(nereikalingą išbraukti – past.,)
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS
________m. __________________mėn.________ d.
____________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas,)
Pasižadu saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti
konfidencialią

informaciją,

kuri

man

____________________________________(pirmininku/Pirkimo

taps

žinoma

dirbant

organizatoriumi/ekspertu

-

reikalingą įrašyti), man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu
būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.
Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro pirkimo procedūrose
dalyvavusių tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, kiekvieno pasiūlymo turinys, informacija, susijusi su
atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių
teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Perkančiajai
organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

______________
(parašas)

__________________________________
(vardas, pavardė)

