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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS"
MAZOS VERTES PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGI,AMF]NT'AS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZos vertds pirkimq komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti

Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau - perkandiosios organizacijos) maZos vertes

(toliau - pirkimai)
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos SEjungos tiesiogiai taikomais

aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos maZos vertds pirkimq i

(toliau - Vie5qiq pirkimq istatymas), direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siuo regla

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nesaliSkumo, objekt

lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo. proporcingumo ir skaidrumo

Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiSka.
4. Komisija veikia perkandiosios organizacijos vardu pagal jai suteiktus igali

Komisija vykdo tik ra5ti5kas j4 sudariusios organizacijos uZduotis. Komisija turi teisq atr

vykdyti maZos vertds pirkimtl istatymui ir kitiems teises aktams prie5taraujandius pavedimu

5. Komisija yra atskaitinga direktoriui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

6. Komisija gavusi, direktoriaus igaliojimus, atlieka Siuos veiksmus:

6.1. parenka pirkimo b[dq;
6.2. parengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tieke.iams;

6.3. rengia, maZos vertes pirkimq skelbimus ir teikia juos VieSqiq pirkimq tarnyba

6.4. atliekant pirkim4 neskelbiamq derybq arba supaprastintq neskelbiamq dery

i5renka tiekejus ir pakviedia juos dalyvauti pirkime;
6.5. nustato galutinius paraiSkq ir pasifllymq pateikimo terminus;

6.6. teikia tiekejams pirkimo dokumentq paaiSkinimus ir patikslinimus;

6.7 . rengra susitikimus su tiekejais;
6.8. perduoda prane5imus tiekejams;
6.9. tikrina tiekejq kvalifikacinius duomenis, priima sprendim4 del kiekvieno pa

pasifllym4 pateikusio tiekejo kvalifikaciniq duomenq ir praneSa apie ji tiekejui;

6.10. atlieka vokq su pasifilymais atpleSimo procedflr4;

6.1 1. nagrineja, vertina, palygina pateiktus pasi[lymus;
6.12. nustato, ar pasi[lymo galiojimo ir pirkimo sutarlies ivykdymo uZtikrinimas

reikalavimus;
6.13. atliekant pirkim4 skelbiamq derybq, supaprastintq skelbiamq derybq,

derybq, supaprastintq neskelbiamq derybq bldu, atlieka tiekejq kvalifikacinE atrank?;

6.1a. vykdant pirkim4 skelbiamq ar neskelbiamq derybq, skelbiamq ar

supaprastintq derybq budu, derasi su tiekeiais del pasifilymq turinio;
6.15. nustaio pasiUlymq eilq, jq patvirtina ir priima sprendimq apie laime.iursi pasi

6.16. gavusi direktoriaus lgaliojrmq u.lar Vie5r4iq pirkimq tarnybos raStiSkE I
nutraukia pirkimo proced[ras, o nutraukiant tarptautinio pirkimo procedDras praneSa
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pirkimq tarnybai ir pra5o apie tai paskelbti Europos Sqiungos oficialia.jame leidiny.ie. V
Ziniq" priede ,,lnformaciniai praneSimai" bei Centrineje vieSqiq pirkimq infbrmacineie sist,

6.17. nevykdo pirkimo proced[rq, kol perkancioji organizacija neiSnagrines
pretenzijq;

6.18. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proced0romis, neprie5tarar
maZos vertds pirkimq istatymui ir kitiems vieiuosius pirkimus reglamentuojantiems teisds

7. Komisija, organizuodama pirkim4 ir atlikdama maZos vertds pirkimus:
7.1. rengia pirkimo dokumentus;
7.2. i5renka potencialius tiekejus;
7.3. organi zuoja potencialiq tiekej q apklaus4;
7.4. patikrina tiekejq gebejimus ivykdyti pirkimo sutarti;
7.5. nagrineja, vertina, palygina tiekejq pasiDlymus;
7.6. derasi su tiekejais deljq pasi[lymq pagerinimo;
7.7. nustato tiekej4, kuriam si0loma sudaryti sutarti;
7.8. rengia sutarties projekt4 ir teikia ji direktoriui;
7.9. nustatyt4 laikotarp! saugo su pirkimais susijusius dokumentus, o po

istaigos archyvui.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

8. Komisija, vykdydama jai pavestas uZduotis turi teisg:
8.1. gauti i5 istaigos informacij4 apie reikalingq nupirkti prekiq kieki, prekiq t

paslaugq teikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkci
kokybes reikalavimus ir kitas keliamas s4lygas, leSas, skirtas prekiq, paslaugq ar darbq pi
bei vis4 kit4 informacij4, reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyti;

8.2. praSy.ti, kad tiekejai paai5kintLl savo pasiDlymus;
8.3. praSy.ti, kad tiekejai pratgstq savo pasitilymq galiojimo termin4;
8.4. direktoriaus sutikimu kviesti ekspertus, tiekejq pateiktiems pasiDlymams nagr
8.5. turi kitas, Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose vieSuosius pi

reglamentuojandiuose teises aktuose itvirtintas teises.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
9.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei direktoriaus nustatytas uZd
9.2. vykdydama uZduotis, laikytis VieSqjq pirkimq istatymo ir kitq tei

reikalavimq.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkci.las. neturi teises tretiesiems

iSskyrus, jos pakviestiems ekspeftams, VieSqiq pirkimq tarnybos atstovams. direk
igaliotiems asmenims bei kitiems Lietuvos Respublikos teisds aktuose nurodytiems
institucijoms, teikti jokios informacijos, susijusios su atliekamo pirkimo proced[romis, i5s
inform acij4, kuri4 pateikti privaloma pagal VieSqjq pirkimq istatym4.

I l. Komisija negali teikti tiekejams informacijos, susijusios su tiekejo pasifllymo
jei jos atskleidimas prie5tarauja teises aktams, kenkia visuomenes interesams. teisetiems
komerciniams interesams arba trukdo s4Ziningq konkurencij4.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali
Komisijos darbe tik pasira5gs nesaliSkumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZade.iimq.

13. Komisijos posedZius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja. juos tec

aptarnauja ir protokoluoja vienas i5 Komisiios nariq - Komisijos posedZiq sekretorius.

ybes

tieke.jq

andius
ktams.

kimo,
us bei
imui.

;ti:
kimus

n in'rs.

ul. Jo
ims ir
rus t4

flnlu.
ieke.jq

S,

ktr.t

tr

a

yvauti



14. Komisij4 sudaro ne maZiau kaip 3 Komisijos nariai, iskaitant Komisijos pi

Komisija veikia perkandiosios organizacijos vardu. Komisijos posedZiai yra teisdti, kai
dalyvauja daugiau kaip puse visq Komisijos nariq.

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

16. Komisijos posedZiams vadovauja Komisijos pirmininkas. 0 jam nesant

direktoriaus paskirtas Komisijos narys.
17. Komisijos si[lymu perkandioji organizacija dalyvauti Komisijos posedZi

teisg kviesti ekspertus. Ekspertai Komisijos darbe gali dalyvauti prie5 tai pasiraSg ne5al

deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4. Priimant sprendimus, ekspertai nebalsuoja.
18. Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuriame nurodomi K

sprendimo motyvai, pateikiami paai5kinimai, komisi.los narys tr"rri teisg kiekvienu sv

klausimu pareik5ti atskirqj4 nuomong, kuri, jeigu nesutampa su daugumos nuomone. i

Komisijos posedZio protokol4. Protokol4 ra5o Komisijos sekretorius. Protokol4 pasi

Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos nariai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Komisijos pirmininkas, narys ar ekspertas uZ savo veikl4 atsako pagal

Respublikos istatymus. UZ Komisijos veikl4 atsako LopSelio-darZelio direktorius.
20. Komisija dirba nuo Alytaus lopSelio-darlelio,,Linelis" direktoriaus isakymo

Komisij4 pasira5ymo iki isakymo nutraukti jos veikl4 datos.
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