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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis reglamentas nustato Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija), 

kaip nuolat dirbančio kolegialaus organo darbo tvarką. 

 2. Komisija Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų, taikant įprastą 

komercinę praktiką, pirkimus. 

 3. Komisija yra atskaitinga progimnazijos direktoriui ir ne rečiau, kaip vieną kartą per 

metus, jam teikia apibendrintą informaciją apie visus įvykdytus viešuosius pirkimus taikant įprastą 

komercinę praktiką per finansinius metus. 

 4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir 

konfidencialumo reikalavimų. 

 

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS 

 

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

poįstatyminiais teisės aktais, Klaipėdos „Santarvės“  progimnazijos patvirtintomis viešųjų pirkimų 

taikant įprastą komercinę praktiką taisyklėmis ir šiuo reglamentu.  

 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 6. Komisija sudaroma Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 7. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 Progimnazijos darbuotojai. 

 8. Komisijos pirmininku, pirmininko pavaduotoju, sekretoriumi ir nariais skiriami tik 

nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

 9. Komisijos pirmininko pavedimu, Komisijos sekretorius ne vėliau, kaip prieš vieną darbo 

dieną iki posėdžio pradžios supažindina Komisijos narius su numatoma posėdžio darbotvarke. 

 10. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jam 

neesant, Komisijos pirmininko pavaduotojas. 

 11. Dėl svarbių priežasčių, Komisijos posėdžio darbotvarkė gali būti keičiama Komisijos 

posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma Komisijos narių. 

 12. Vokų atplėšimo, nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant. 

 13. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos 

narių. 

 14. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami pirkimų organizatoriai ir ekspertai. 

 15. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario nuomonė. Vokų atplėšimo procedūros 

(jei ji atliekama) rezultatai įforminami protokolu, kurio rekvizitus nustato Viešųjų pirkimų tarnyba 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Kitų Komisijos posėdžių protokolai rašomi laisva forma. 

 16. Komisijos sprendimai posėdyje priimami paprasta balsų dauguma atviru vardiniu 

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



 

 

 

 

 17. Kiekvienas Komisijos narys, pirkimų organizatorius ir ekspertas gali dalyvauti 

Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

 

IV. PAGRINDINĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

 18. Komisija: 

 18.1. Nagrinėja ir tvirtina pirkimo organizatorių parengtus kvietimus ir sutarčių projektus; 

 18.2. Nagrinėja tiekėjų prašymus paaiškinti (patikslinti) kvietimus, derina pirkimo 

organizatorių parengtus tiekėjams atsakymų projektus ir paveda organizatoriams atsakyti į tiekėjų 

prašymus; 

 18.3. Rengia susitikimus su tiekėjais; 

 18.4. Atplėšia vokus su tiekėjų pasiūlymais; 

 18.5. Vadovaujasi kvietime nustatytais reikalavimais, vertina tiekėjų kvalifikacinius 

duomenis ir priima sprendimą dėl kiekvieną pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos duomenų; 

 18.6. Nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus; 

 18.7. Derasi dėl pateiktų pasiūlymų turinio, jei kvietime buvo numatyta tokia galimybė; 

 18.8. Priima sprendimą dėl laimėjusiojo pasiūlymo; 

 18.9. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja iki pirkimo sutarties sudarymo 

gautas tiekėjų rašytines pretenzijas; 

 18.10. Siekia, kad racionaliai, taupiai ir tikslingai būtų naudojamos biudžeto ir kitos lėšos, 

skirtos reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams pirkti; 

 18.11. Teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą pirkimo organizatoriams, vykdantiems 

prekių, paslaugų ir darbų pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką; 

 18.12. Užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi 

teisės aktų reikalavimų bei lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų: 

 18.13. Pasibaigus finansiniams metams apie vykdytus pirkimus taikant įprastą komercinę 

praktiką per 30 dienų pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos respublikos Vyriausybės 

nustatytos formos ataskaitą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Komisija turi teisę siūlyti pakeisti ir papildyti Progimnazijos viešųjų pirkimų taikant 

įprastą komercinę praktiką taisykles, Komisijos darbo reglamentą. 

 20. Komisijos nariams, pažeidusiems Progimnazijos viešųjų pirkimų taikant įprastą 

komercinę praktiką taisykles, konfidencialumo pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir šį 

Komisijos darbo reglamentą, gali būti taikomos drausminės nuobaudos ir jie gali būti šalinami iš 

Komisijos. 

 21. Komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai už savo veiklą atsako pagal 

Lietuvos respublikos įstatymus. 

 22. Komisija veikia nuo Progimnazijos direktoriaus įsakymo sudaryti Komisiją pasirašymo 

iki įsakymo nutraukti jos veiklą. 
________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 

                                 1 priedas 

 

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA 

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

 

 __________________________________________________________________________  
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, pareigos 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20___ m._____________________ d. Nr. ____ 

                                                                           Klaipėda 
 

Būdamas ____________________________________________________, pasižadu: 
  (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas) 

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, 

atlikti man pavestas pareigas (užduotis). 
2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau 

kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų 

konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 
2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos 

giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;  

2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais: 

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;  

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba 

turtinį įnašą jame; 

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies 

pajamų; 

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 
3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: 

sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų 

vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai; 

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso 

konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo 

vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių 

sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. 

Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu 

pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto 

situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą 

sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo 

pirkimo komisijos posėdžiuose; 
3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.* 
 

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti 

supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

Viešojo pirkimo organizatorė                             ____________________      _________________ 
        (pareigos)                                                           (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 

 

______________ 



 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 

                                     2 priedas 
 

 

 

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJA 
(Viešojo pirkimo komisiją sudariusios organizacijos pavadinimas) 

 

______________________________________________________________________________ 
(Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto vardas ir pavardė, pareigos) 

   

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20____m.________________ d. Nr.  

Klaipėda 

 

Būdamas___________________________________________________,  

  (pareigų pavadinimas) 

1. Pasižadu: 

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su 

pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant ________________________ 

pareigas;         (pareigų pavadinimas) 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės 

su jais susipažinti ar pasinaudoti; 

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų. 

2. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 

su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar 

perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu 

atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. 

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose 

dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims; 

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems 

šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir 

tiekėjams padarytus nuostolius. 

 

          

         ______________________________  ________________  
                         (Vardas, pavardė)          (Parašas) 

 

 

_______________ 


