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JONISI'IO RAJONO SAVTVALDYBtrS ADMINISTRACIJOS
}.IESUJU PIRKIMU KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS

I. BDNDROSIOS NUOSTATOS
1. Joni5kio

rajono savivaldybds administracijos vie5qjq pirkimq komisija

(toliau komisija)

ir darbU vieiiesiems
pirkimams organizuoti ir arlikri.
2. Komisija sudaroma Joni5kio rajono savivaldybes (toliau savivaldybd) administracijos
direktoriaus isall.rnu iS ne maiiau kaip 3 fiziniq asmenq. Sie asmenys gali buti ir ne savivaldybes
administracijos darbuotdai. Komisijos pirmininku skidamas savivaldybes administracijos direktorius
arbajo igaliotas savivaldybes administracijos darbuotojas. Skiriant komisijos pirminink4ir narius,
turi b[ti atsiZvelgiama ijq ekonomines, technines, teisines Zinias ir Lietuvos Respublikos vie3qjq
pirkimq istatymo, kitq vie5uosius pirkimus reglamentuojandiq teises aktq iimanlr+ Komisijos
pirminintu ir nariais gali bflti 1ik nepriekaiStingos reputacijos asmenys.
3. Komisija gali buti nuolatine arba sudaryla atskiram pirkimui organizuoti ir atlikti.
3'. Nuolalind komisija sudaroma 2 metams. Komisijos suddtis gali buti keidiama, kai
komisijos narys raStu atsisako dalyvauli komisijos darbe, isvykst4 mirsta.
4. Komisija )ra atskaitinga savivaldybes administracijos direktoriui ir r.ykdo tik raltiikas
savivaldybds administracijos direkloriaus uZduotis ir ipareigojimus.
5. Komisija veikia savivaldybes adminislracijos vardu pagal jai suteikhrs igaliojimus.
6. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipr.rsio
pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq Priimdama sprendimus komisija yra
sudaroma Joni5kio rajono savivaldybes administracijos prekirL paslaugq

savarankiSka.
7. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viesqjq ptkimq istatlmu, kitais islatymais ir istatlantl lgyvendinamaisiais teises aktais,
savivaldybes administracijos supaprastintU viesqjq pirkimq taisykl€mis ir iiuo reglamentu.
8. Komisija turi teise atsisakl4i vykdl,ti Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimrl istab,mo ir kitq
ieisds aktq reikalavimrl neatitinkandias uZduotis ir ipareigoj imus.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
9. Komisija, organizuodama pirkimq ir j I atlikdama:
9.1, parenka pirkimo bud4;
q.2. tvirtina pirkimo dokumenLus:

9.1. atpleiia rolus su pasiUllmajs:
9.4. tikrina liekdjq kvalifikacinius duomenis, priima sprendim4 del kiekvieno parai5k4 ar
pasinlym4pateikusio tiekejo kvalifrkaciniq duomenq;
9.5. nagdneja, vefiina, lygina pateiktus pasifil]mus;
9.6. nustato, ar pasillymo galiojimo uztikrinimas alitinka reikalavimus;
9.7. mrstatyta tvarka atlieka tiekdjq kvalifikacinq atranlq
9.8. nustaq4a tvarka derasi su tiekejais del pasillymrl turinio;
9.9. nustato preliftinariq pasitlymq eilq, j4 tvirtina ir priima sprendim4 apie laimejusi
pasi[l]'rnq;
9.10. nagdneja tiekejq pretenzijas;

",

9.11. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo proced[rcmis, atsiivelgdama i Vie3qjrl
pirkimq istatlmo ir kittl viesuosius pirkimus reglamentuojandiq teis€s aktrl reikalavimus.
10. Komisija su pirkimu susijusius dokumentus perduoda savivaldybes administracijos
Vieiqjq pirkimq skltiui.

III. KOMISIJOS

TETSES IR PARETGOS

Komisija" \Tkdydarnajai pavestas funkcijas, tud teisQ:
1 1.1. gauti i5 savivaldybes administracijos informacij4 apie reikalingq pirkti prekiq kieki
prekiq tiekimo, paslaugq teikimo ir darbq atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius,
irnkcinius, kokybes reikalavimus ir kitas keliamas sqlygas, lelas, skirtas prek6ms, paslaugoms ar
darbams pirkti, bei vis4 kit4 hformacijq reikaling{ pirkmams organizuoti ir \'ykd}'ti;
1 1.2. pras)1i, kad tiekejai paaiSkintrl savo pasi[iymus;
I 1 .3 . kviesti ekspertus tiekdjq pateiktierns pasinlymarns lvertinti;
1 1.4. susipaiinti su informacija, susijusia su pasifilymq aagrinejimu, aiSkinimu, vefiinimu ir
lyginimu.
12. Komisija tud ir kitll Lietuvos Respublikos vieSqjq ptkimq istatlme ir kituose vieiuosius
pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose itvirtintqteisiq.
13. Komisija privalo:
13.1. vykdyti Siame reglamente nurod,'tas funtcijas ir savivaldybes adminislracijos
direkto aus raitiskas uzduotis;
13.2. vykdydama flrnkcijas ir uZduotis, laik1.tis Lietuvos Respublikos istatlmq kitqteises
aktq ir savivaldybes administracijos pdimtq norminiq dokumenq reikalavinll
14. Konrisijos pirminid<as, komisijos nariai ir ekspefiai negali teikti j okios infomracijos
tetiesiems asmenims apie tiekejq pateiktq pasifllymq turini" isskyrus Lietuvos Respublikos teises
akhJ nuslal) r us afveju..
1

1.

IV. KONtrSIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

darLle

15. Komisijos pimininlas, kiekvienas komisijos narys iI ekspeftas gali dalyvauti komisijos
prieS tai pasira5gs neialiikumo dellaracij4 ir konhdencialumo pasiZaddjim4
16. Komisijos posddZiai ir priimami sprendimai yra teised, kai posedyje dal]'vauja daugiau

tik

kaip puse visq komisijos nariq
17. Komisijos veiklai vadovauja ir uZjos veikl4 atsako komisijos pirmininlcas.
18. Jei pirmininlas negali dalryauli pos€dyje, savivaldybes administracijos direldorius
paskiria ji pavaduojant! komisijos narl.
1 9. Komi sij a priima sprendimus pos€dyj e papmsta balsq dauguma atviru vardiniu balsavimu.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos narys, pavaduojantis
pimininkto turi tik vieno balso teisQ.
20. Komisijos sprendimai lforminami prolokolu. P.otokole nuodomi komisijos sprendimo
mot,'vai, pateikiami paaiikinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomon6, balsavimo rczultatai
(paZymirna, kas balsavo uZ, prieS, susilaike ar nusisalino). Prctokol4pasiraSo visi komisijos posedyje
dal1.vavg nariai.
21. Protokolqraso vienas i3 komisijos nariq. Protokolas parengiamas ir pasirasli pateikiamas
ne veliau kaip kitq daxbo dien4po posedZio.
22. Protokolas pateikiamas savivaldybds adminishacijos Viesqiq pirkimq skyriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Komisij6s pirmininkas, komisijos nariai

ir ekspefiai ui savo veik4 atsako pagal Lietuvos

Respublikos istattanus.
24. UZ komisljos veiksmus atsako savivaldybes administraoija.

