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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, 18 straipsnio I dalimi ir Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo 19 straipsnio 2

dalimi:
I . S u d ar au nuolat veikiandi4 Vie5qjq pirkimq komisij4:
Arunas Krasauskas - Roki5kio miesto senilnijos seniflnas, komisijos pirmininkas;
Vida Gindviliene - Strateginio planavimo, investicijq ir vie5qiq pirkimq skyriaus vedejo

pavaduotoj a, komisij os pirmininko pavaduotoja;
Rita Baltakiene - Centralizuotos buhalterines apskaitos skyriaus vedeja, komisijos nare;
Irma Grigonyte - Strateginio planavimo, investicijq ir vie5qfq pirkimq skyriaus vyriausioji

specialiste vie5iesiems pirkimams, komisij os narO, sekretord;
Daiva Jasitniene - Teises ir personalo skyriaus vyriausioji specialiste, komisijos nare.
2. T v i r t i n u Vie5qjq pirkimq komisijos darbo reglament4 @ridedama).
3. Prip aZ istu netekusiais galios:
3.1. RokiSkio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 2l d. isakymq

Nr. AV-1093 ,,Del Vie5r+iq pirkimq komisijos sudarymo";
3.2. Roki5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2020 m. geguZes 12 d.

isakym4 Nr. AV-443 ,,Del Roki5kio rajono savivaldybds administracijos direktoriaus 2019 m.
spalio 2l d. isakym4 Nr. AV-1093 ,,Del Vie5qjq pirkimq komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo";

3.3. Roki5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus2020 m. spalio 1 d. isakymq
Nr. AV-995 ,,Del Roki5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 2l d.

isakym4 Nr. AV-l093 ,,Del Vie5qiq pirkimq komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo".

fsakymas per vien4 menesi gali buti skundZiamas Lietuvos administraciniq gindq komisijos
PaneveZio apygardos skyriui adresu: Respublikos g. 62, PaneveZys, Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniq gindq nagrinej imo tvarkos istatymo nustatlta tvarka.

Administracijos d Andrius Burnickas

J_W

Vida Gindviliene



PATVIRTINTA
RokiSkio rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 25 d. isakymu Nr. AV-261

vrESr/Jv PTRKTMV KOMTSTJOS
DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5qjq pirkimq komisija sudaroma savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu.
Komisijos pirmininku ar nariu negali buti asmuo, jei daugiau kaip treddalis komisijos nariq
strukturi5kai yra jam pavaldiis. Vie5qjq pirkimq komisijos (toliau - Komisija) paskirtis -
organizuoti ir atlikti Roki5kio rajono savivaldybes administracijos (toliau - Administracija)
vieSuosius pirkimus (tarptautinius pirkimus, supaprastintus pirkimus, iskaitant ir maZos vertes
pirkimus) (toliau - pirkimai).

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos S4jungos tiesiogiai taikomais teises aktais,
Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq
pirkimq lstatymas), VieSqiq pirkimq tarnybos direktoriaus isakymu patvirtintu MaZos vertes pirkimq
tvarkos apra5u (toliau - Apra5as), VieSqjq pirkimq tamybos direktoriaus isakymais ir kitais vieSuosius
pirkimus reglamentuojandiais teises aktais bei Siuo reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi neSali5kumo, objektyvumo,
lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq.
Priimdama sprendimus Komisija yra savaranki5ka.

4. Komisija veikia Administracijos vardu pagal jai suteiktus igaliojimus. Komisija vykdo
tik Administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo isakymu pavestas uZduotis. Komisija turi teisg
atsisakyti vykdyti VieSqjq pirkimq istatymui ir kitiems teises aktams prie5taraujandius pavedimus.

5. Komisija yra atskaitinga Administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

6. Komisija atlieka Siuos veiksmus:
6.1. parenka pirkimo budq;
6.2. jei reikia, i5 anksto skelbia pirkimq techniniq specifikacijq projektus;
6.3. nagrineja gautas pastabas ir pasillymus del paskelbtq Techniniq specifikacijq

projektq, nedelsdama ra5tu informuoja juos pateikusius suinteresuotus asmenis apie savo

sprendim4;
6.4. ivertina paruo5tus pirkimo dokumentus, juos pasiraSo ir teikia tvirtinti Administracijos

direktoriui;
6.5. atliekant pirkim4 neskelbiamq derybq bldu arba vykdant supaprastint4 pirkim4, apie

kuri Administracija pagal Vie5qjq pirkimq istatym4 ir Apra5u gali neskelbti, i5renka tiekejus ir
pakviedia juos dalyvauti pirkime;

6.6. teikia tiekejams pirkimo dokumentq paai5kinimus ir patikslinimus;
6.7. rengia susitikimus su tiekejais (iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos susitikimai

rengiami su kiekvienu tiekeju atskirai);
6.8. atlieka vokq su pasillymais atpleSimo procedlr4;
6.9. vie5qjq pirkimq istatyme ir (ar) ApraSe bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka

vertina dalyvio pateikt4 Europos bendr4ji vie5ojo pirkimo dokument4 (toliau - EBVPD) ar
Kvalifi kacini q reikal avimq atitikties deklaracij 4;

6.10. vie5qiq pirkimq istatyme ir (ar) Apra5e bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka
tikrina, ar dalyviq pasiulymq dokumentai atitinka pirkimo dokumentq reikalavimus;

6.10r. pirkimo vykdymo metu kilus itarimams, kad pasifilymus pateikg tiekejai gali bfiti
susijg tarpusavyje ar tarp jq galimi kontrolds santykiai, imasi priemoniq i5siai5kinti, ar tiekejai



realiai konkuravo, ar nederino tarpusavyje veiksmq bei su vieSuoju pirkimu susijusiq s4lygq ir
kainq;

6.11. tikdna dalyvio, kurio pasiulymas pagal vertinimo rezultatus gali bflti pripaZintas

laimejusiu, atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, jei Administracija praio pateikti
pirkimo dokumentuose nurodyq minimaliq kvalifikaciniq reikalavimq atitikties deklaracij4;

6.12. nustato, ar pasiUlymo galiojimo ir pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

6.13. vykdant pirkimq skelbiamq ar neskelbiamq derybq, kitais Apra5e numagtais pirkimq
atvejais, derasi su dalyviu del pasiiilymq sglygq, siekdama geriausio rezultato. Vykdant pirkim4
konkurencinio dialogo bldu, veda dialog4 su atrinktais dalyviais, siekdama atrinkti vien4 ar kelet4

Administr ac ij o s reikalavimus atitinkandiq sprendiniq;
6 . 1 4 . nagrinej a, vertina, palygina pateiktus pasifilymus ;
6.15. sudaro pasiUlymq eilg, nustato ekonomiSkai naudingiausi4 pasiulym4 ir sutarties

sudarymo atidejimo termin4 (ei taikoma);
6.16. dalyviq reikalavimu supaZindina juos su laimetojo pasillymu, i5skyrus t4 informacij4,

kuri4 dalyvis nurode kaip konfidenciali4;
6.17. rengia informacinius prane5imus bei prane5imus del savanori5ko ex onte skaidrumo ir

teikia juos VieSqjq pirkimq tarnybai;
6.18. stabdo pirkimo proced[ras, kol bus i5nagrinetos tiekejq pretenzijos ir priimtas

sprendimas;
6.19. Administracijos direktoriaus isakymu paskirtam asmeniui i5nagrinejus pretenzij4 ir

pateikus argumentuotus sillymus, priima sprendim4 ir apie ji praneSa pretenzij4 pateikusiam tiekejui,
informuoja apie anksdiau prane5tq pirkimo proced[ros terminq pasikeitim4; atsakym4 i pretenzij4
pasiraSo Administracijos direktorius, jo nesant - direktoriaus pavaduotojas.

6.20. Adminis trac ij o s direktoriaus isakymu nutraukia pirkimo proceduras.

6.21. Vie5qiq pirkimq tarnybos nustatlta tvarka skelbia informacij4 apie pirkimo sutarti
neivykdZiusius ar netinkamai j4 ivykdZiusius tiekejus (tiekejq grupes atveju - visus grupes narius),
taip pat apie [kio subjektus, kuriq pajegumais rdmesi tiekejas ir kurie su tiekeju prisieme solidari4
atsakomybg uZ pirkimo sutarties ivykdym4.

6.22. Komisijos pirmininkas (am nesant - pirmininko pavaduotojas) pasira5o Komisijos
parengtus ra5tus siundiamus suinteresuotiems vie5ojo pirkimo dalyviams ar kandidatams del
informacijos apie pirkimo proced[ry rezultatus, del pirkimo dokumentq ar duomenq patikslinimo,
papildymo ar paaiSkinimo, del neiprastai maZos kainos pagrindimo, pasillymq atmetimo ir kt.

6.23. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedlromis, neprie5taraujandius
Vie5qjq pirkimq istatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

7. Komisija, vykdydama jai pavestas uZduotis, turi teisg:
7.1. gauti i3 Administracijos skyriq, padaliniq informacij4 reikalingq nupirkti prekiq kieki,

prekiq tiekimo, paslaugq teikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkinio techninius, estetinius,
funkcinius bei kokybes reikalavimus ir kitas pirkiniui keliamas s4lygas, ldSq, skirtq konkrediq
prekiq, paslaugq ar darbq pirkimui, sum4 bei kit4 informacij4, reikaling4 pirkimams organizuoti ir
vykdlti, taip pat reikalingus planus, breZinius ir projektus;

7.2. praiyti, kad dalyviai paaiSkintq savo pasifllymus, patikslintq duomenis apie savo

kvalifikacij4;
7.3. pra5yti, kad dalyviai pratgstq savo pasiulymq galiojimo termin4;
7.4. Administracijos sutikimu kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq

Ziniq, dalyviq ar kandidatq pateiktiems pasillymams nagrineti.
8. Komisija turi kitq Vie5qjq pirkimq istatyme ir kituose pirkimus reglamentuojandiuose

teises aktuose itvirtintq teisiq.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:



9.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas ir Administraciios nustatltas uZduotis;

9.2. vykdydama uZduotis, laikytis Viesqjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq reikalavimq.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teises tretiesiems asmenims, i5skyrus

jos pakviestus ekspertus, Viesqjq pirkimq tarnybos atstovus, Administracijos direktoriq, jo igaliotus
asmenis, kitus Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytus asmenis ir institucijas, taip pat

vie3uosius juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu igaliotus administruoti
Europos S4jungos ar atskiry valstybiq finansing paramE, teikti jokios informacijos, susijusios su

pasi[lymq nagrinejimu, ai5kinimu, vertinimu ir palyginimu, iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatytus atvejus. Komisija negali tretiesiems asmenims atskleisti Administracijai patelktos tiekejo
informacijos, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas. Toki4 informacij4 sudaro, visq pirma,

komercine (gamybine) paslaptis ir konfidencialiej i pasi[lymq aspektai.
11. Komisijos nariai negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip

paveikti sprendimus, kurie gali sukelti ar sukelia interesq konflikt4 ar lykdyi pavedimus, kurie
susijg su jq privadiais interesais. Jeigu kyla arba gali kilti interesq konfliktas, Komisijos narys turi
nusiSalinti nuo pirkimo procedtry, patikslinti savo privadiq interesq deklaracij4 (ei reikia) ir
tarnybiniu raStu informuoti Komisijos pirminink4 ir Administracijos direktoriq, kuris priima
sprendim4 del tokio Komisijos nario dalyvavimo tolesnese pirkimo procedlrose.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos
darbe tik pasiraSgs ne5ali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4 @oki5kio rajono
savivaldybes administracijos vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles tvarkos apra5o 6-7
priedai) ir deklaravg privadius interesus elektroninemis priemondmis, pateikdami ar atnaujindami
savo privadiq interesq deklaracija iki dalyvavimo vie5ojo pirkimo proced[rose pradZios, kaip tai
numatyta Vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatyme. NeSaliSkumo

deklaracijas ir konfidencialumo pasiZadejimus Komisijos nariai turi atnaujinti (pasiraSyti naujus) ne

rediau kaip vien4 kartq per metus. Komisijos nariai ir ekspertai, nepasira5g ne5ali5kumo
deklaracijos, konfidencialumo pasiZadejimo ir (arba) nepateikE privadiq interesq deklaracijos, neturi
teises dalyvauti vie5ajame pirkime ir turi blti at5aukti i5 atitinkamq pareigq.

PrieS pradedami darb4 Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas
privalo susipaZinti su Eti5ko elgesio vieSuosiuose pirkimuose mokomqja priemone, paskelbta
Viesqjq pirkimq tamybos interneto svetaineje www.vpt.lt, taip pat Centriniame vie5qjq pirkimq
portale www.cvpp.lt.

13. Komisija renkasi i posedZius del kiekvienos pirkimo procedflros ir (ar) svarstomo
klausimo, juose priima sprendimus. Komisijos posedZiai gali vykti ir Centrines vie5qiq pirkimq
informacines sistemos arba kitomis elektroninemis priemonemis.

14. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje, ji
pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus isakymu paskirtas
ji pavaduojantis asmuo.

15. Komisijos posedZius protokoluoja Komisijos sekretorius, o jam nedalyvaujant - vienas
i5 Komisijos nariq, paskirtas Komisijos pirmininko. Komisijos sekretorius palaiko rySi su tiekejais -
siundia ir gauna i5 jq prane5imus, susijusius su pirkimq procedDromis.

16. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posedZiuose. Komisijos narys,
esantis darbe, bet del svarbios prieZasties negalintis dalyvauti posedyje, privalo i5 anksto apie tai
prane5ti Komisijos pirmininkui.

17. Komisijos posedLiai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq
Komisijos nariq.

18. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priemimo, o turi
ai5kiai i5reik5ti savo pozicijE svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo del
informacijos ar laiko stokos, jis turetq pra5y.ti nukelti Komisijos posedZio dat4 ir kreiptis del
papildomos informacijos ir paaiSkinimq suteikimo i kitus Komisijos narius ar ekspertus.



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

20. Komisijos posedLio eiga ir sprendimai iforminami protokolu, kuriame nurodomi
Komisijos nariq pasisakymai, atskirosios nuomones (kai jos parei5kiamos), pateikiami paai5kinimai,
Komisijos priimti sprendimai, sprendimq motyvai (pagrindai ir argumentai), balsavimo rezultatai,

ivardinant kiekvieno komisijos nario sprendim4 (uZ arba prie5) svarstomu klausimu. Protokol4
pasira5o visi Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos nariai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai uZ savo veikl4 atsako pagal Lietuvos
Respublikos istatymus. UZ Komisijos veikl4 atsako Administracija.

22. Nuolatines Komisijos veikla pasibaigia Administracijai pridmus sprendim4 del jos
iSformavimo. Jei sudaroma nenuolatind Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus pirkimo
proceduroms arba j as nutraukus.


