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KAUNO R. RAUDONDVARIO LOPŠELIO – DARŽELIO 

„RIEŠUTĖLIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO 

REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Viesojo pirkimo komisija (toliau — Komisija) sudaroma  Kauno r. Raudondvario 

lopšelio – darželio „Riešutėlis― pirkimo (pirkimų) procedūroms (mažos vertės pirkimqų 
procedūroms) pagal nustatytas jaì užduotis ir suteiktus visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų jstatymu, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Viešųjų pirkimų tamybos prie Lietuvos Respublikos 
Vyríausybês direktoriaus ¡sakymais ar kitais privalomojo pobūdžio dokumentais, šiuo Komisijos 
darbo reglamentu, Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis― direktoriaus įsakymais. 

3. Komisijos narys, pries pradëdamas darbą Komisijoje, turi pasirašyti nešaliśkumo 
deklaraciją (1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas). 

4. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavímo, 
abipusio pripażinimo, proporcingumo, skaidrumo prìncipo ir konfidencialumo reikalavimų. 
Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška. 

5. Komisija yra atskaitinga  Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis― 

direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

6. Komisiją sudaro ne mażiau kaip 3 Komisijos nariai, jskaitant Komisijos pirmininką. 
Komisija veikia Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis―   (toliau — perkančioji 
organizacija) vardu. 

6.1. Pirkimų iniciatorius — Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis― 
direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atskiro projekto koordinatoríus, atsakingas uż projektui 
įgyvendinti reikalingų pirkimų planavimą bei konkrečių pirkimų ir vidaus sandorių, numatytų 
pirkimo plane, inicijavimą. 

7. Komisijos pirmininku ar nariu negali būti asmuo, jei daugiau kaip trečdalis Komisijos 
narių struktūriškai yra jam pavaldüs. 

8. Komisijos pirmininkas, narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti Komisijos posėdyje, jei 
posėdżio metu nagrinejamas klausimas, galintis sukeltì viešųjų ir privačiųjų  interestų konfliktą. 

9. Komisijos pirmininkas, narys nušalinamas nuo darbo Komisijoje, jet jam yra pareikšti 
țtarimai dė1 korupcinio pobūdżio nusikalstamos veikos. 

10. Komisijos posėdis yra laikomas teisėtu, jo metu priimti sprendimai yra galiojantys jei 
posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, o jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų 
— kai posėdyje dalyvauja visi Komisijos nariai. 

11. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant — Kauno r. 
Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis― direktoriaus jsakymu paskirtas asmuo. 

12. Komisija, gavusi Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis―  direktoriaus 
įsakymu jai nustatytas užduotis susijusias su pirkimo procedurų atlikimu: 

12.1 parenka pirkimo būdą; 

l 2.2. nagrinėja ir teikia siūlymus dėl pirkimo dokumentų projekto; 



12.3. pirkimo iniciatoriui perduoda gautas tiekėjų pastabas, pasiūlymus dė1 pirkimo 
iniciatoriaus parengto pirkimo techninės specifikacijos projekto; 

12.4. tvirtina pirkimo dokumentus; 

12.5. organizuoja pirkimo skelbimq rengimą ir  jo teikimą Viešojo  pirkimo tamybai; 

12.6. atliekant pirkimą neskelbiamq derybq būdu arba vykdant supaprastintą pirkimą parenka 
tiekėjus ir kviečia juos dalyvauti pirkime; 

12.7. organizuoja parengia pirkimo dokumentų teikimą tiekėjams ir (ar) jo skelbimą viešai: 

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

12.9. esant poreikiui rengia susitikimus su tiekėjais (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 
susitikimai rengiami su kiekvienu tiekėju atskirai); 

12.10. tikrina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dė1 kiekvieno paraišką ar 
pasiūlymą pateikusio teikėjo kvalifikacinių duomenų arba tikrina tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal 
vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktų minimaliems kvalifikaciniams 
reikalavimams; 

12.11. tikrina tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, priima sprendimą 
dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymo tinkamumo: 

l 2.12. iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio prašo, kad tiekėjas paaiškintų savo 
pasiūlymą; 

12.13. pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka derasi su tiekėju dėl pasiūlymo turinio, siekdami 
geriausio rezultato; 

12.14. nagrinėja, vertina. palygina pateiktus pasiūłymus, nustato pasiūlymų eilę, priima 
sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir nustato tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą: 

12.15. tiekėjų reikalavimu supažindina juos su kite tiekėjų pasiiūlymais, išskyrus tą 
informaciją, kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią, arba tą, kuri remiantis Lietuvos Respublikos teisės 
aktais yra laikoma konfidencialia; 

12.16. organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą; 

12.17. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis. neprieštaraujančius Viešųjų 
pirkimų įstatymui ir kiliems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, vadovaujantis Viešųjų pirkimo 
tamybos nustatyta tvarka. 

13. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu 
balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 
Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi 
Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narip atskirosios nuomonės. 
Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę  nariai. 

14. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki sprendimo 
panaikinti priėmimo arba nuo Kauno r. Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis― rašytinių 
užduočių jai paskyrimo iki visq nustatytq užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras 
priėmimo. 

 

III SKYRIUS KOMISIJOS TEISÊS IR PAREIGOS 

 
15 Komisija privalo vykdyti jai raštu nurodytas užduotis, atlikti viesuosius pirkimus, 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir procedūras. Esant būtinybei, komisija 
turi teisę 13 punkte nustatyla tvarka sustabdyti savo priimtus sprendimus, juos pakeisti ar panaikinti 
iki pirkimo sutarties sudaıymo. 

16. Komisija privalo neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo 
procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostoliq teisėtiems Kauno r. 
Raudondvario lopšelio – darželio „Riešutėlis―  ar tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 



Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardé Pareigos Parašas Pastabos 

1  Birutė Bernatonienė  Viešųjų pirkimų 
komisijos pirmininkas 

  

2  Renata Šereikienė Viešųjų pirkimų 
komisijos  narys 

  

3  Vaida Ivanavičiūtė Viešųjų pirkimų 
komisijos  narys 

  

     

     

     

     

     

     

 

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Pranešimai tiekejams, Viešojo pirkimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
ir kitiems asmenims yra siunciami (pateíkiami) perkanciosios organizacijos vardu Komisijos 
priimtų sprendimų pagrindu. 

18. Kiekvienas Komisijos narys atsakingas ud savo siülomus ir priimamus sprendimus, o 
komisijos pirmininkas — už komisijos priimamus sprendimus. 

19. Komisijos nariai uz savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos ¡statymus. 

20. Su pirkímais susijç Komisijos sprendimai ir (ar) veiksmai apskundéiami Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatya tvarka. 

 

 

Susipažinau ir vykdau: 

 

 

 


