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ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS 

 DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir atlikti perkančiosios 

organizacijos viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas).  

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus įsakymais ar kitais privalomojo pobūdžio dokumentais, šiuo Komisijos darbo reglamentu, 

Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymais.  

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Priimdama 

sprendimus Komisija yra savarankiška. 

4. Komisija yra atskaitinga Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktoriui. 

 

 
II SKYRIUS  

KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 
5. Komisija, gavusi Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymu jai 

nustatytas užduotis, susijusias su pirkimo procedūrų atlikimu: 

5.1. parenka pirkimo būdą; 

5.2. nagrinėja ir teikia siūlymus dėl pirkimo dokumentų projektų; 

5.3. pirkimų iniciatoriui perduoda gautas tiekėjų pastabas, pasiūlymus dėl pirkimo iniciatoriaus 

parengto pirkimo techninės specifikacijos projekto; 

5.4. tvirtina pirkimo dokumentus; 

5.5. organizuoja pirkimų skelbimų rengimą ir jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai; 

5.6. atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu arba vykdant supaprastintą pirkimą, parenka 

tiekėjus ir kviečia juos dalyvauti pirkime;   

5.7. organizuoja parengtų pirkimo dokumentų teikimą tiekėjams ir (ar) jų skelbimą viešai; 

5.8. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir (ar) patikslinimus; 

5.9. esant poreikiui, rengia susitikimus su tiekėjais (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

susitikimai rengiami su kiekvienu tiekėju atskirai); 

5.10. tikrina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų arba tikrina tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal 

vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams 

reikalavimams; 

5.11. tikrina tiekėjų pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, priima sprendimą dėl 

kiekvieno pasiūlymą pateikusio teikėjo pasiūlymo tinkamumo; 

5.12. iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio prašo, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą; 



5.13. pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka derasi dėl pasiūlymo turinio, siekdama geriausio 

rezultato; 

5.14. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę, priima 

sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustato tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą; 

5.15. tiekėjų reikalavimu supažindina juos su kitų tiekėjų pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, 

kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią, arba tą, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra 

laikoma konfidencialia; 

5.16. organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą; 

5.17. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų 

pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.   

 

 
III SKYRIUS  

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
6. Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę: 

6.1. gauti iš Komisiją sudariusios organizacijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių, 

paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius ir kokybės reikalavimus, prekių kiekį, teiktinų su 

prekėmis susijusių paslaugų pobūdį, darbų ir paslaugų apimtis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų 

atlikimo terminus (įskaitant numatomus pratęsimus), eksploatavimo išlaidas ir (arba) techninių 

specifikacijų projektus, jų pakeitimus ir teiktas pastabas (informaciją apie šių projektų paviešinimą) bei 

kitas pirkimo objektui keliamas sąlygas. Taip pat gauti iš Komisiją sudariusios organizacijos tiekėjo 

kompetencijai keliamų, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, būtinų reikalavimų ir juos patvirtinančių 

dokumentų sąrašus, lėšų, skirtų konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, sumą, šių pirkimų poreikio 

pagrindimą ir visą kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti; 

6.2. prašyti, kad dalyviai ar kandidatai paaiškintų savo pasiūlymus, patikslintų duomenis apie 

savo kvalifikaciją; 

6.3. prašyti, kad dalyviai ar kandidatai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą; 

6.4. Komisiją sudariusios organizacijos sutikimu prašyti suteikti ir gauti nepriklausomų 

ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas. Šiomis konsultacijomis remiamasi pirkimo metu, 

jeigu dėl tokių konsultacijų nėra iškreipiama konkurencija ir pažeidžiami nediskriminavimo ir 

skaidrumo principai. Perkančiajai organizacijai nusprendus paskelbti kvietimą suteikti šiame punkte 

nurodytas konsultacijas, šis kvietimas turi būti skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka; 

6.5. gali paskelbti iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkimų 

techninių specifikacijų projektus. Dėl skelbiamų techninių specifikacijų projektų gautos pastabos ir 

pasiūlymai vertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. 

6.6. CVP IS paskelbus kvietimą suteikti konsultacijas arba techninių specifikacijų projektą, šie 

dokumentai papildomai gali būti skelbiami pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To 

paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tais atvejais, kai kandidatas ar dalyvis pats arba su juo 

bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui, Komisija privalo imtis tinkamų 

priemonių, kad dėl tokių kandidatų ir dalyvių dalyvavimo nebūtų pažeista konkurencija – informacijos, 

kurią gavo pasirengti pirkimui padėję ūkio subjektai, pateikimas kitiems kandidatams ir dalyviams ir 

jos paskelbimas CVP IS, taip pat pakankamo pasiūlymų pateikimo termino nustatymas. Jeigu nurodytų 

priemonių nepakanka norint užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo principo laikymąsi, tikrindama ar nėra 

tiekėjo pašalinimo pagrindų, Komisija privalo prašyti kandidato ar dalyvio, padėjusio pasirengti 

pirkimui, raštu pagrįsti, kad jų išankstinės konsultacijos negalėjo pažeisti konkurencijos. Tokio 



kandidato ar dalyvio paraiška ar pasiūlymas šiuo pagrindu atmetamas tik tuo atveju, jeigu jis nepateikia 

perkančiajai organizacijai tinkamo pagrindimo.    

7. Komisija turi kitų Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės 

aktuose įtvirtintų teisių. 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo: 

8.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas ir Komisiją sudariusios organizacijos 

nustatytas užduotis; 

8.2. vykdydama užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

8.3. Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš 

tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška 

negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme 

pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet 

neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 

9. Jeigu kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo 

prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per nurodytą 

terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia 

netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 

10. Komisija turi užtikrinti, kad pirkimo metu nebūtų interesų konfliktams priskiriamų atvejų, kai 

Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos 

rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį 

suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu. Kiekvienas 

pirkimo procedūrose dalyvaujantis asmuo prieš tai turi pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą ir 

Nešališkumo deklaraciją. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo gali 

būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų 

priėmimo proceso ar jo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo 

nurodyto asmens dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo 

stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, 

nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš atitinkamu pirkimu susijusių 

sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo ir įvertina, ar dėl nustatyto interesų konflikto neatsirado 

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas. Jeigu 

nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją pateko stebėtojas, perkančioji organizacija apie dėl jo priimtą 

sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti Komisijos 

posėdžiuose.   

  

IV SKYRIUS  

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 
  

11. Prieš pradėdami darbą Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas 

privalo būti pasirašę Nešališkumo deklaracijas ir Konfidencialumo pasižadėjimus. 

12. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius, o jam nedalyvaujant − vienas iš 

Komisijos narių, paskirtas Komisijos pirmininko. 

13. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, esantis 

darbe, bet dėl svarbios priežasties negalintis dalyvauti posėdyje, privalo iš anksto apie tai pranešti 

Komisijos pirmininkui. 

14. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos 

narių. 

15. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo, o turi aiškiai 

išreikšti savo poziciją svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo dėl informacijos 



ar laiko stokos, jis turėtų prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir kreiptis dėl papildomos informacijos 

ir paaiškinimų suteikimo į kitus Komisijos narius ar ekspertus. 

16. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu 

balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

17. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, 

posėdžiui pirmininkauja jį pavaduojantis Komisijos narys, kurį paskiria Komisiją sudariusi 

organizacija. 

18. Komisijos posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos 

narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), pateikiami paaiškinimai, Komisijos 

priimti sprendimai, sprendimų motyvai (pagrindai ir argumentai), balsavimo rezultatai, įvardijant 

kiekvieno komisijos nario sprendimą (už arba prieš) svarstomu klausimu. Protokolą pasirašo visi 

Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. 

  

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

19. Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako ją sudariusi organizacija. 

20. Nuolatinės komisijos veikla pasibaigia Komisiją sudariusiai organizacijai priėmus 

sprendimą dėl jos išformavimo. Jei sudaroma nenuolatinė Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus 

pirkimo procedūroms arba jas nutraukus. 

 

_____________________________________________ 

 

 


