
VIESOSIOS IS

onr, vS1 ,,TULPES,6 sAN
DARBO

Vadovaujantis Lietuvos Respubli

grLrodZio 13 d. jsakyrnq Nr. XIV-1669,

sanatorijos jstatq, patvirtintq Bir5tono sav

52,12 punktu,

1. tvirtinu ir iSdestau nau

darbo reglament4, pridedami 4 lapai.

2. nurodau Vie5qlq pirkimq

pirkimq komisijos darbo reglamentu.

3. skelbiu netekusiu galios VSf

Nr. V-56 ,,Del Vq,,Tulpds,,sanatorijos Vi

D irel<tore

AIGOS,,TULPES" SANATORIJOS
DIR]OKTORIUS

ISAKYMAS
TORTJOS VTESUJU prRKrMU KOMTSTJOS
LAIVIE NT O PATVIRTINIMO

3 m. sausio 10 d. Nr. V-2
BirStonas

os viedqjq pirkimq jstatymo Nr. I-1491 pakeitimo (2022 m,

ir vieSosios jstaigos ,,Tulpds,,

l2 d. sprendimo Nr. TSE-12,

IV-1670, XIV-1671) nuostatomis

valdybes tarybos 2021 m. vasario

redakoija V5{ ,,Tulpes" sanatorijos Vie5qjq pirkimq komisijos

nariams pasira5ytinai susipaZinti su patvirtintu Vie5qlq

,Tulpes;" sanatorijos direktoriaus 2017 m.liepos l2 d, isakym4
qjq pirkimq komisijos darbo reglamento patvirtinimo,,

Liucija Patinskiene



PATVIRTINTA
V5{,,Tulpes" sanatorijos direktoriaus
2023 m. sausio l0 d. isal<yrnu Nr. V-2

AIGOS,,TULPES" SANATORIJOS

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VIESOSIOS I
VIESUJU PIRKI

DROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5osios jstaigos ,,Tul " sanatorijos Viedqjq pirkimq komisijos (toliau
darbo reglamentas (toliau - reglamen
or ganizacija) Komisij os, kurios paskirtis

LietLrvos Respublilcos viesqjq pirkimq
apraSu, patvirtintu VieSUq pirl<imq tarn

organizavimo ir vidaus kontroles tais
sanatorijos direktoriaus 2023 m. sausio 6
kitais vieSuosius pirl<imus reglamentuoia
al<tais.

3. Kornisija sudaroma perka

asmenq - Komisijos pirmininko ir

4. Nuo 2023 m. sausio 1 d.
pirkirlr4 komisijoje turi bDti bent vien
atliekarrt maZos vertds pirkimus.

5, I(omisija savo sprendim

7.2. parengia ir tvirtina pirkimo do
7.3. priemusi sprendim q tarptautin

statymu (toliau - fstatymas), MaZos vertes pirkimq tvarkos
bos direktoriaus 2022 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. r5-238

klemis (toliau - Taisykles), patvirtintomis VSI ,,Tulpds,,
'' isakymu Nr' v-1, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir
iais teises aktais ir Perkandiosios organizacijos vidaus teises

iosios organizacijos direktoriaus isakymu is ne rnaZiau kaip 3
2 dviejq Komisijos nariq (toliau kartu -- Komisijos narys,

igaliojus

) nustato VSf ,,Tulpes" sanatorijos (toliau _

asmuo,

pr11ma

umentus;

naujai vie5rjq pirkimq istatymo nuostatai, Viesqjq
turintis pirkimq specialisto paLymejimq, i5skyrus

laikydamasi lygiateisiSkumo, nedislcriminavimo,
principq. Priimdama sprendimus Komisiia yra

- Komisija)
Perkandioji

atlikti vieSqjq pirkimq procedDras, darbo tvarkq.
2, Komisija savo veikloie v vaujasi Europos sqiungos tiesiogiai taikomais teises ar<tais.

,,Del \y'ie5qjq pirl<imq tarnybos direktor us 2017 m. birZelio 28 d. isakymo Nr. lS_97 ,,Del maZos
vertds pirkimq tvarkos apraSo patvirti mo" pakeitimo", VSf ,,Tulpds,, sanatorijos viesqjq pirkimq

Komisijos nariai) ir veikia perkandiosi organizacijos vardu pagal jai perkandiosios organizacijos
d irektoriaus nustatytas raStiSkas uZduotis ir suteiktus igaliojimus. Komisija dirba pagal si reglament4 ir
yra atsl<aitinga Perkandiosios oreanizaci os direktoriui. Komisija turi atsisakyti vykdyti fstatymui ir
l<itiemr; teises aktams priestarauj andias uL uotis,

abipusio pripaZinimo, proporcingumo i skaidrumo
savarankiSka, objel<tyvi ir ne5alislca.

6. Reglamente vartojamos s4v atitinka s4vokas, vartojamas fstatyme ir Taisyklese.

II. K MISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija, gavusi ra5ti5k4 per
pirkimo paraiSkos), atlieka Siuos veiksmu

7.1 . parenka pirkimo bUd4;

ndiosios or ganizacijos direktoriaus uZduotj (rezoliucij4 ant

Vie5qjq pirl<imq tarnybq del sutikinro
lstatynras). RaSt4 pasiraSo l(omisijos pirm inkas;

7 .4. nustato galutinius parai5kq ir ( r) pasiiJlymq pateikimo terminus;
7.5. atliekant pirkirn4, apie kuri

pirkim4 .vykdyti neskelbiamq
ykdyti pirkim4 neskelbiamu

derybq bDdu, ra5tu kreipiasi j
derybq budu (ei tai numato

organiz:.acijaijos nustatyta tvarka ir termi
iama, pildo pirkimq skelbimus ir juos teikia Perkandioii



7 .6. atliek.ant pirkim4, apie kurj
7 ,7 . esant poreikiui, teikia tieke

vieSai skelbia Centrineje viesqjq pirkim
7.8, atliel<a susipaZinimo su pasi

7 ,9. nagrineja, vertina, palygina
7,10. nustato, ar pasiUlymo ga

reil<alaujama) atitinka pirkimo dokumen
7.11, nustato pasiDlymq atitikti

Europos Bendrajame vieSqjq pirkimq d
rnaZ4 pasiDlymo kain4 (eitol<ia nustat

7 ,12. esant poreikiui, pra5o tiel<ej

7. 1 3. atliel<a tiekejq lcvalifi kacii
7.14. sudaro pasiDlymq eilg ir

rezu Il.atus;

7.15, savo iniciatyva
nebuvo galima nurnatyti, ir
padeties negalima i5taisyti;

7.16. Salina tiekejus iS pirkimo
nustatytais tiekejr; pa5alinimo pagrindais

7.17. ra5tu informuoia pe

pateikusius tiekejus ir siiilo itraukti iMe
7.18. pildo pirkimq ataskaitas

Perkarrdioj i organizacijai. pirkimq atas

7 .19, nagrineja tiekejq pretenzij
L20. nustad,ius pirkimo laimetoi
7.21. l<iel<:vien4 Komisijos pos€

jforrn ina protol<ol r-r;

7.22. pasibaigus pirlcimo
byl4 perduoda Vie5qjq pirkimq specialis

7.23. atlieka kitus veiksmus, susi
ir kitiems pirkirnus reglamentuojantiems

8. Komisija, vykdydarna jai pa
turi teisg:

8,1 . inicijuoti ekspertq pasitelkim
8.2. gauti papildorn4 informacij

adrr inistracijos padaliniq;
8.3. siUlyti papildomus kvalifi

pirkimo iniciatorius arba siulvti natei
pataisymus;

8.4. pra5yl.i, kad tiel<ejai pra
uZtikrinirno terrnin4;

8.5. turi kitas
9. I(omisija,

turi parei94:

fstatyme ir kituose pi
vykdydama jai pave

I

9,1. laikytis f statymo, ir kitq regl 2 punkte nurodytq teises aktr;;

lbiama, parinktus tiekejus kviedia pateikti pasiDlymus;
ams pirkimo dokumentq paaiskinimus ir patikslinimus ir iuos
informacineje sistemoje (toliau - CVp IS);
lymais proced[r4;

teiktar; paraiSkas ir pasillymus:
iojimo ir (ar) pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas (iei

reikalavimus;

pirkimo dokurnentuose nustatytiems
kumente (toliau - EBVPD) pateikt4

reikalavimams" vertina
informacijq ir nejprastai

patikslinti, papildyti ar paaiSkinti pasiulymo dolcumentus;
verlinimo procedDrq,

nformuoja suinteresuotus dalyvius apie pirkimo procedDros

nutraukia tas pirkimo procedDras, jeigu atsirado aplinkybiq, lcuriq
pirkimq principai ir atitinkamos

jeigu bu paZeisti {statyrne nustatyti

, vadovaujantis fstatyme ir pirkimo clokumentuose

ios organizacijos direktoriq apie melaging4 informacij4
ging4 informacij 4 pateikusiq tiekej q s4ra5 us ;

I Perkandiosios organizacijos nustatyt4 tvark4 ir teikia jas
pasira5o Perkandiosios organizacijos direktorius;

ir teikia atsakymus;

rengia pirkirno sutarti pasira5ymui;
ir priimtus sprendimus bei juos pagrindLiandius argumentus

pasira5ytq pirkimo sutarti ir sudaryt4 pirkinio dolcumentq

r-rsius su pirkimo procediiromis, nepriestarauj and ius f statymui
ises ak.tams.

TII. KOMI IJOS TEISES IR PAREIGOS

rastiSkas Perkandiosios organizacijos direktoriaus uZduotis,

i5 pirkimq iniciatoriaus, kitq perkandiosios organizacijos

ir technines specifikacijos reikalavimus, kuriq nenurode
kvalifikacijos ir technines specifikacijos reikalavimq

savo pasiDlymq galiojimo ir (ar) pasi[lymq galiojirno

imus regl amentr"roj andiuose tei ses aktuose itvirtintas tei ses ;

rastiSkas Perkandiosios organizacijos direktoriaus uZduotis,
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9,2. latl<u atliktijai pavestas uZd
9.3. ruri l<itas fstatyme ir kit

pare i61as,

10. Komisijos nariai ir perkandi

informacijos tretiesiems asmenims apie
teises aktq nustatytus atvejus.

TV. KOMISI

I l. Komisijos nariai ir perkandio

darbe tik pasira5g nesaliSkumo dekla
i nteresus elektron inernis priemonemis.
dalyvavimo vie5ojo pirkimo procedD
derinimo valstybineje tarnyboje ista
I(omis;ijos nariai 1.uri atnaujinti (pasira5yt
ir ekspertai, nepasiradg nesaliSkumo de
privadiq interesq del<laracijos, neturi tei
pareigq.

12. I(omisija renkasi
juose priima sprendimus.
priemonemis.

i posedZius

Komisijos

13. Komisijos
prieZasties negalintis
pirmininkui,

nariai privalo dal

dalyvauti Komis

14. Komisijos veiklai vadovauia
negali dalyvauti Komisijos posedyje, j
jsakyrrru paskirtas kitas Komisiios narvs.

pirkimus reglamentuojandiuose teises aktuose jtvirtintas

sios organizacijos pakviesti ekspertai negari atskleisti ior<ios
keiq pateiktq pasiulymq turin!, i5skyrus Lietuvos Respublil<os

OS DARBO ORGANIZAVIMAS

ios organizacijog pakviesti ekspertai gali clalyvauti Kornisijos
rii? ir konfidencialumo pasiZadejim4 ir deklarave privadius

kdarni ar atnaujindami savo privadiq interesq deklaracijq il<i
pradZios, kaip tai numatyta Vie5qjq ir privadiq interesq

. NeSali5kumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiZadejirnus
naujus) ne rediau kaip vien4 kart4 per metus. Komisiios nariai
laracijos, konfidencialumo pasiZadejimo ir (arba) nepateil<g
dalyvauti viesajame pirkime ir turi bDti atsaukti is atitinkarnu

I kiekvienos pirkimo procedDros ir (ar) svarstomo r<lausimo,
ddLiai gali vykti ir cvp IS arba kitomis elektroninemis

vauti Komisijos posedZiuose.
jos posedyje, turi iS anksto

Komisijos narys, del svarbios
apie tai prane5ti Komisiios

Komisijos narys - pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas
funkcijas atlieka Perkandiosios organizacijos direktoriaus

15' Komisijos posedzius protokofuoja Komisijos narys - sekretorius, o jam nedalyvaujant
vienas i5 Konrisijos nariq, paskirtas ron]risijos pirmininko, kuris protokoluoja Komisijos posedZius
palail<o rysi su tiel<ejais - siuni:ia ir gaun{ is jq pranesimus, susijusius su pirkimq procedr)romis.

l6' Komisijos posedZiai yra teiseli, kai Komisijos posedyje dalyvauja daugiau kaip puse visq
Komisijos nariq, o jeigu Komisija sudarytf is 3 asmenq - kai posedyje dalyvauja visi Komisijos nariai.

17 ' Kornisijos splendimai priim]ami perprasta balsq dauguma atviru vardiniu balsavim
balsuojant ,,uL" art)a,,priei", Jeigu balsar $"rrrr.irr'.," tr*i"ij.*""*"-d;#;ilffi:"J3::vrmu'

18' Balsavirno metu komisijos narili negaJLi susilaikyti nuo sprendimo priemimo - jie turi ai5kiarisreiksti savo poziciiq svarstomu kl.;fil;:;i;;il;;;';;;ri;;# ;#ffi:':3i
inforrracijos ar laiko stokos, jis turi drasvti nul elti Komisijos posedZio dat' ir /ar kreiptis deJpapildomos inforrnacijos ir /ar paai5kirfimq suteikimo i kitus Komisijos narius ar perkandiorio,
orsani:zaci i os nakvieqfr rs elrcnartrro

okolais, kuriuose nurodomi Komisijos sprendirno
ariq atskirosios nuomones fiei tokios teikiamos).
e dalyvavg Komisijos nariai.

SIOS NUOSTATOS

nizacijos pakviestas ekspertas uZ savo veikl4 ir
kos istatymus.
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21. I(omisijos nariai negali da
paveikti sprendin-rus, kurie gali sukelti
jq pri'vadiais interesais. Jeigu l<yla arba
pirkimo procedr"irq, patil<slinti savo
inforrnuoti I(omisijos pirmininl<4 ir
tol<io Kornisijos nario dalyvavimo tol

22. Komisijos veil(la pasibaigia
panailcinti arba jvykdZius visas iai pa

pirkimo procedfiras (jei Komisija s

'vauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip
sukelia interesq konflikt4 ar vykdyti pavedimus, kurie susiie su
li kilti interesq konfliktas, Komisijos narys turi nusisalinti nuo
ivadiq interesq deklaraciiq (ei reikia) ir tarnybiniu rastu
ndiosios organizacijos direktoriq, kuris priima sprendim4 del

pirkimo procedDrose.

Perkandiosios organizacijos direktoriui priemus sprendim4 jq
irtas uZduotis, arba Komisijai priemus sprendim4 nutraurcti

konkretaus pirkimo procediirq vykdymui).
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