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VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

perkančiosios organizacijos viešąjį pirkimą (toliau tekste – pirkimas). 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų 

įstatymas), kitais teisės aktais bei perkančiosios organizacijos Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka 

(toliau tekste – Tvarka), kitais pirkimus reglamentuojančiais vidaus dokumentais ir šiuo reglamentu. 

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus 

Komisija yra savarankiška. 

4. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija 

vykdo tik raštiškas ją sudariusios organizacijos užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų 

pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus. 

5. Komisija yra atskaitinga ją sudariusiai organizacijai. 

 
 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 
6. Komisija, gavusi ją sudariusios organizacijos įgaliojimus, atlieka šiuos veiksmus: 

6.1. parenka pirkimo būdą; 

6.2. parengia pirkimo dokumentus, juos tvirtina; 

6.3. rengia pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba); 

6.4. atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu arba vykdant supaprastintą pirkimą, apie kurį 

perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir patvirtinta Aprašą gali neskelbti, išrenka tiekėjus 

ir pakviečia juos dalyvauti pirkime; 

6.5. nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso 

atveju – projektų) pateikimo terminus; 

6.6. nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekėjams ir (ar) skelbia juos viešai; 

6.7. teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus; 



6.8. rengia susitikimus su tiekėjais (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos susitikimai rengiami su 

kiekvienu tiekėju atskirai); 

6.9. perduoda pranešimus tiekėjams; 

6.10. atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą; 

6.11. tikrina dalyvių ar kandidatų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką 

ar pasiūlymą pateikusio dalyvio ar kandidato kvalifikacinių duomenų arba tikrina dalyvio ar kandidato, kurio 

pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams 

reikalavimams, jei komisija prašo pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų atitikties deklaraciją. Apie priimtą sprendimą praneša dalyviui ar kandidatui; 

6.12. pildo pirkimo procedūrų ataskaitas pagal Tarnybos nustatytą tvarką bei terminus ir teikia jas 

Tarnybai; 

6.13. nustato, ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 

reikalavimus; 

6.14. atliekant pirkimą riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio 

dialogo būdu ir perkančiosios organizacijos Taisyklėse numatytais supaprastintų pirkimų atvejais, atlieka 

dalyvių ar kandidatų kvalifikacinę atranką; 

6.15. vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų, kitais perkančiosios organizacijos 



Taisyklėse numatytais pirkimų atvejais, derasi su dalyviu dėl pasiūlymų sąlygų, siekdama geriausio rezultato. 

Vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu, veda dialogą su atrinktais dalyviais, siekdama atrinkti vieną ar 

keletą perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančių sprendinių; 

6.16. nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus, priima sprendimą ir praneša apie jį 

dalyviams; 

6.17. nustato pasiūlymų eilę, priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir tikslų atidėjimo 

terminą; 

6.18. dalyvių  reikalavimu  supažindina  juos  su  kitų  dalyvių  pasiūlymais,  išskyrus  tą 

informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią; 

6.19. rengia informacinius pranešimus bei pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir teikia juos 

Tarnybai; 

6.20. stabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos ir priimtas sprendimas; 

6.21. išnagrinėjus pretenziją, informuoja tiekėjus, suinteresuotus kandidatus ir 

suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą; 

6.22. protokoluoja posėdžius; 

6.23. kiekvieną atliktą pirkimą registruoja pirkimų žurnale. 


