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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq
istatymas) ir atsiZvelgdama i Vie5ojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo
rekomendacijq, patvirtintq Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkridio 29 d. isakymu
Nr.1S-73 ,,Del Vie5ojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijq
patvirtinimo" (Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. isakymo Nr. 15-44
redakcija), nuostatas :

1. T v i rt i nu vie5osios istaigos Siauliq greitosios medicinospagalbos stoties (toliau-
fstaiga) vieSojo pirkimo komisijos darbo reglament4 (pridedama).

2. L a i k a u netekusiu galios {staigos vyriausiojo gydyojo 2012m. kovo 6 d. isakym4
Nr. V-9 ,,Del vie5ojo pirkimo komisijos sudarymo ir vie5ojo pirkimo komisijos darbo reglamento
patvifiinimo".

Vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitiene

SusipaZinau:

Parenge:



PATVIRTTNTA
VieSosios istaigos
Siaulirl greitosios medicinos pagalbos stoties
vyriausiojo gydyojo
2017 m. rugsejo 15 d. isakymu Nr. V-25

VIESOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vie5ojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - orgarizuoti ir atlikti vie5osios

lstaigos Siauliq greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau - {staiga) vie5uosius pirkimus
(toliau - pirkimas).

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos SEjungos tiesiogiai taikomais teises aktais, Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu (toliau - Vie5qjq pirkimq

istatS,mas), ,,MaZos veftds pirkimq tvarkos apra5u", patvirtintu VieSqiq pirkimq tarnybos direktoriaus

2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. i S-97 ,,Del maZos vertds pirkimq tvarkos apra5o patvifiinimo",

,,Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5u", patvirtintu {staigos vyriausiojo gydyojo
2017 m. rugsejo 15 d. isakymu Nr. V-25 ,,Del vie5qjq pirkimq organizavimo ir r,ykdymo tvarkos

apra5o patvirtinimo", kitais vie5uosius pirkimus reglamentuojandiais vidaus dokumentais ir Siuo

reglamentu.

3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi neSali5kumo, objektyvumo, lygiateisi5kumo,

nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq. Priimdama

sprendimus Komisij a yra savaranki5ka.

4. Komisija veikia j4 sudariusios fstaigos vardu pagal jai suteiktus lgaliojimus. Komisija vykdo

tik raSytines [staigos vyriausiojo gydl.tojo pavestas uZduotis ir ipareigojimus. Komisija turi teisg

atsisakyti vykdyti Vie5qjq pirkimq fstatymui ir kitiems viesuosius pirkimus reglamentuojamiems

teises aktams prie5taraujandius pavedimus.

5. Skiriant Komisijos narius, turi buti atsiZvelgiama ijq ekonomines, technines, teisines Zinias ir
-,! -VieSqjq pirkimq istatymo, Vie5qjq pirkimq, atliekamq gpybos ir saugumo srityje, istatymo bei kitq
pirkimus reglamentuojandiq teises aktq iSmanym4. Komisijos nariais gali bfiti tik nepriekaiStingos

reputacijos asmenys.

6. Komisija yra atskaitinga fstaigos vyriausiajam gydytojui.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
7. Komisija, gavusi {staigos vyriausiojo gydytojo igaliojimus, atlieka Siuos veiksmus:

7.1. parenka pirkimo bDd4;

7.2. parengia pirkimo dokumentus, teikia tvirtinti {staigos vyriausiajam gydyojui;
7.3. rengra pirkimq skelbimus ir teikia juos Vie5qjq pirkimq tarnybai (toliau - Tarnyba);

7.4. atliekant pirkim4 neskelbiamq derybq bldu arba r,ykdant pirkim4, apie kurf pagal Vieiqiq
pirkimq istatymE ar MaZos vertes pirkimq tvarkos apraS4 galima neskelbti, parenka tiekejus ir
pakviedia juos dalyvauti pirkime;

7.5. nustato galutinius parai5kq ir pasiulymq pateikimo terminus;

7.6. nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekejams ir (ar) skelbia juos vie5ai;

7.7 . telkia tiekejams pirkimo dokumentq paai5kinimus ir patikslinimus;

7.8. rengia susitikimus su tiekejais (iki pasifilymq pateikimo termino pabaigos gali blti
susitikimai rengiami su kiekvienu tiekeju atskirai);

7.9. siundia prane5imus tiekejams;

7.10. atlieka susipaZinimo su pateiktomis parai5komis ar pasitlymais procedlrq;



7.11. tikrina dalyviq ar kandidatq atitikim4 pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos
reikalavimams, jeigu taikytina, kokybes vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartams, taip pat ar nera pirkimo dokumentuose nustatytq tiekejo pa5alinimo pagrindq, jei
pirkimo dokumentuose buvo nustat5,tas pateikti Europos bendrasis vie5ojo pirkimo dokumentas -
veftina jame pateikt4 informacij4, priima sprendim4 del kiekvieno paraiSk4 ar pasirllym4 pateikusio

kandidato ar dalyvio atitikties visiems pirkimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams ir
kiekvienam i5 jq ra5tu pranesa apie patikrinimo rezultatus, pagrisdama priimtus sprendimus;

7.12. plldo pirkimo procedtrq ataskaitas pagal Tarnybos nustatyt4 tvark4 bei terminus ir teikia
jas Tarnybai;

7.13. nustato, ar pasi[lymo galiojimo uZtikrinimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus

reikalavimus;

7.14. athekant pirkim4 riboto konkurso, skelbiamq ar neskelbiamq derybq, konkurencinio dialogo

bfldu atlieka dalyviq ar kandidatq kvalifikacing atrank4, jei tokia atranka nurodyta pirkimo

dokumentuose;

7.15. rykdant pirkim4 skelbiamq ar neskelbiamq derybq budu, derasi su dalyviais del pasiulymq

s4lygq, siekdama geriausio rezultato. Atliekant pirkim4 konkurencinio dialogo budu, veda dialogE su

atrinktais dallviais, siekdama atrinkti vien4 ar kelis [staigos poreikius atitinkandius sprendinius;

7.16. nagrrneja, vertina, palygina pateiktus pasirllymus, priima sprendim4 ir prane5a apie ji
pirkimo dalyviams;

7.17. nustato pasiulymq eilg, priima sprendim4 del laimejusio pasiulymo ir tikslq atidejimo

termin4;

7.18. dalyviq reikalavimu supaZindina juos su kitq dalyviq pasillymais, i5skyrus t4 informacij4,

kuri4 dalyviai nurode kaip konfidenciali4;

7.19. rengia informacinius praneSimus (ei reikia) bei praneSimus del savanori5ko ex ante

skaidrumo ir teikia juos Tarnybai;

7.20. stabdo pirkimo procedlras, kol bus i5nagrinetos tiekejq pretenzijos ir priimtas sprendimas;
* 7.21. i5nagrinejus pretenzij4, priima sprendim4 ir apie jf pranesa pretenzlj4 pateikusiam tiekejui,

suinteresuotiems kandidatams ir dalyviams, taip pat juos informuoja apie anksdiau prane5tq pirkimo

proceduros terminq pasikeitim4;

7.22. gavusi fstaigos igaliojim4, nutraukia pirkimo procedflras;
7.23. pasibaigus pirkimo procedlroms, parengia pirkimo sutarties projektE, jeigu jis nebuvo

parengtas kaip pirkimo dokumentq sudetine dalis, organizuojapirkimo sutarties pasira5ym4;
7 .24. prolokoluoj a posedZius;

7.25. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedlromis, neprieStaraujandius Vie5qiq
pirkimq istatymui ir kitiems vie5uosius pirkimus reglamentuojantiems teises aktams.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS
8. Komisija, vykdydama jai pavestas uZduotis, turi teisg:

8.1. gauti i5 fstaigos darbuotojq (pirkimo parei5kejq) informacij4 apie reikalingq nupirkti prekiq,

paslaugq ar darbq techninius, estetinius, funkcinius ir kokybes reikalavimus, prekiq kieki, teiktinq su

prekemis susijusiq paslaugq pobUdi, paslaugq ir darbq apimtis, prekiq tiekimo, paslaugq teikimo,

darbq atlikimo terminus (iskaitant numatomus pratgsimus), eksploatavimo i5laidas ir (arba) techniniq

specifikacijq projektus, jq pakeitimus (jei jie reikalingi) bei kitas pirkimo objektui keliamas s4lygas.

Taip pat gauti i5 Siq darbuotojq tiekejo kompetencijai keliamq, norint tinkamai ir,ykdfii pirkimo sutarti

b[tinq reikalavimq ir juos patvirtinandiq dokumentq sEra5us, le5q, skirtq konkrediq prekiq, paslaugq ar

darbq pirkimui, sumq, Siq pirkimq poreikio pagrindim4 ir vis4 kit4 informacij4, reikalingE pirkimams

organizuoti ir r,ykdyti;



8.2. pra5yti, kad dalyviai ar kandidatai paai5kintq savo pasi[lymus, patikslintq duomenis apie

savo kvalifikacij4:
8.3. praS1ti, kad dalyviai ar kandidatai pratgstq savo pasillymq galiojimo termin4;

8.4. {staigos sutikimu kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Linit4,

dalyviq ar kandidatq pateiktiems pasi[lymams nagrineti;
9. Komisija turi kitq VieSqjq pirkimq istatyme bei kituose vie5uosius pirkimus

re glamentuoj andiuo se tei ses aktuose itvirtintq teisiq.

10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

10.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas ir {staigos nustatytas uZduotis;

10.2. vykdydama uZduotis, laikytis Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq reikalavimq.

11. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teises tretiesiems asmenims, i5skyrus jos

pakviestus ekspertus, stebetojus, Tarnybos atstovus, {staigos vadov4, jo igaliotus asmenis, kitus

Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodyus asmenis ir institucijas, taip pat vie5uosius juridinius

asmenis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu igaliotus administruoti Europos SEjungos ar

atskirq valstybiq finansing param4, teikti jokios informacijos, susijusios su pasiUlymq nagrindjimu,

aiSkinimu, vertinimu ir palyginimu, i5skyrus Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatltus atvejus.

Komisija negali tretiesiems asmenims atskleisti [staigai pateiktos tiekejo informacijos, kuri4 jis
nurode kaip konfi denciali4.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
12. Komisijos nariai ar ekspertai, stebetojai gali dalyvauti Komisijos atliekamo pirkimo

proced[rose ir (ar) priimti su pirkimu susijusius sprendimus tik prie5 tai pasiraSg konfidencialumo
pasiZadejim4 (1 priedas) ir Vie5qjq pirkimq tarnybos kartu su Vyriausi4ja tarnybines etikos komisija
nustatytos formos ne5aliSkumo deklaracij 4 (pridedama).

13. Prie5 pradedami darb4 Komisijoje, kiekvienas Komisijos narys ar ekspertas, stebdtojas

privalo susipaZinti su Tarnybos pztvirtinta Vie5ojo pirkimo komisijos nario atmintine bei Tarnybos

parengtomis Eti5ko elgesio vie5uosiuose pirkimuose gairemis ir Eti5ko elgesio perkandiojoje

or ganrzacijoj e atmintine.

14. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje,

posedZiui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, o jam nesant, {staigos vyriausiojo
gydytojo isakymu paskirtas komisijos pirminink4 pavaduojantis Komisijos narys.

15. Komisijos posedZius protokoluoja Komisijos posedZio sekretodus, o jam nedalyvaujant -
Komisijos pirmininko paskirtas vienas i5 Komisijos nariq, vykdantis visas Komisijos posedZio

sekretoriaus funkcijas. Komisijos posedZio sekretoriumi gali bfti skiriamas tik Komisijos narys.

16. Komisijos posedZio sekretorius yra atsakin gas uL informacijos ir prane3imq tiekejams teikim4,

pirkimo skelbimq, pirkimo procedlrq ataskaitq savalaiki teikim4, Komisijos vykdomo pirkimo
dokumentq tvarkym4.

17. Pranesimus dalyviams apie Komisijos priimtus spiendimus pasira5o Komisijos pirmininkas

arba Komisijos pirmininko pavaduotojas.

18. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posedZiuose. Komisijos narys, esantis

darbe, bet del svarbios prieZasties negalintis dalyvauti posedyje, privalo i5 anksto apie tai prane5ti

Komisijos pirmininkui.
19. Komisijos posedZiai ir priimami sprendimai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip

puse visq Komisijos nariq o jeigu Komisija sudaryta i5 3 asmeml - kai posedyje dalyvauja visi
Komisijos nariai.

20. Komisija priima sprendimus posedyje paprasta balsq dauguma, atviru vardiniu balsavimu.

Balsuoti galima tik uZ arba prie5 siulom4 sprendim4. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia

Komisijos pirmininko balsas.



2l ' Jei Komisijos nalys negali priimti sprendimo del informacijos ar laiko stokos, jis turi pra5yti
nukelti Komisijos posedZio datq t kreiptis del papildomos informacijos ir paai5kinimq suteikimo i
kitus Komisijos narius ar ekspertus.

22' Komisijos posedZio eiga ir sprendimai iforminami protokolu. protokole nurodomi
sprendimo motyvai, pateikiami paai5kinimai, Komisijos nariq atskirosios nuomones.
pasira5o visi Komisijos posedyje dalyvavg Komisijos nariai.

23' Komisijos posedZiai gali vykti Centrines viesqjq pirkimq informacines
priemondmis.

Komisijos

Protokol4

sistemos

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24' Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai uZ savo veikl4 atsako pagallietuvos Respublikos

istatymus' UZ Komisijos veikl4 atsako |staigos vyriausiasis gydyto.ias.
25' Komisijos veikla pasibaigia {staigos vyriausiajam gydytojui priemus sprendim4 del jos

isformavimo. Kai sudaroma nenuolatine Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus pirkimo
proceduroms arba jas nutraukus.



Vie5ojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
1 Priedas

VSI Siaulirl greitosios medicinos pagalbos stotis

(asmens vardas ir pat,ardA, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

d. Nr.

Siauliai

Budamas
(pareigq pavadinimas)

ir kitq teises aktq nustaty.tais tikslais ir tvarka naudoti visq su

;man taps Zinoma, dirbant
(pareigl pavadinimas)

1.2. man patiketus dokumentus saugoti tokiu bldu, kad tretieji asmenys neturetri galimybes
su jais susipaZinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokiq man pateiktq dokumentU koprjq.
2.ManLinoma, kad su pirkimu susijusi4 informacij4, kuri4 Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq

su jo igyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos numato teikti pirkimo procedtrose
dalyvaujandioms arba nedalyvaujandioms Salims, galesiu teikti tik ipareigotas vie5ojo pirkimo
komisijos ar V5[ Siauliq greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo gydytojo ar jo igalioto
asmens. Konfidenciali4 informacij4 galesiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais
atvejais.

" 3. Man iSai5kinta, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro:
3.1. informacija, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas ir jos atskleidimas nera privalomas

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;
3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viesqiq pirkimq lstatymo ir

kitq su jo fgyvendinimu susijusiq teises aktq nuostatos nenumato teikti pirkimo procedDrose
dalyvauj andioms arba ne dalyvauj andioms Salims ;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieStarauja istatymams, daro nuostoliq teisetiems
Saliq komerciniams interesams arba trukdo uZtikrinti s4Lining1konkurencij4.

4. Esu ispetas, kad, paZeidgs 5i pasiZadejim4, turdsiu atlyginti V5[ Siauliq greitosios
medicinos pagalbos stodiai ir tiekejams padarltus nuostolius.

(paraias) (vardas, pavarde)

m.20

1. PasiZadu:
1.1. saugoti ir tik istatymq

pirkimu susijusi4 informacij 4, kuri



NeSali5kumo deklaracijos tipine forma,
patvirtinta VieSqjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d.

isakymu Nr. I S-93

(Ne 5 alii kumo d e k larac ij o s tip ini fo rmu)

(p erkaniios ios or ganizacij os arb a perkanii oj o subj ekto pavadinimas)

(asmens vardas ir pavarde)

NNSIITSKUMO DEKLARACI.IA

d. Nr.

(v i et ov A s p av a dinim as )
Budamas , pasiZadu:

(vieiajame pirkime ar pirkime atliekamy pareigy pavadinimas)
1. Objektyviai, dalykiSkai, be iSankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visq tiekejq

lygiateisi5kumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripaZinimo ir skaidrumo principais,
atlikti man pavestas pareigas (uZduotis).

2. Nedelsdamas ra5tu prane5ti perkandiosios organizacijos arba perkandiojo subjekto (toliau
kaftu - pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo igaliotajam atstovui apie galim4 vie5rfq ir privadiq interesq
konflikt4, paaiSkejus bent vienai i5 Siq aplinkybiq:

2.1. pirkimo procedurose kaip tiekejas dalyvauja asmuo, susijgs su manimi santuokos, aftimos
giminystes ar svainystes ry5iais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. ai arba asmuo, susijgs su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes rySiais:
2.2.1. esu (yra) pirkimo procedfrrose dallvaujandio juridinio asmens valdymo organq narys;
2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedfirose dalyvaujandio juridinio asmens istatinio kapitalo dali arba

turtini ina54jame;
2.2.3. gaunu(-a) i5 pirkimo procedDrose dalyvaujandio juridinio asmens bet kokios rD5ies

pajamq;
2.3. del bet kokiq kitq aplinkybiq negaliu laikytis 1 punkte nustatS,tq principq.

" 3. Man i5ai5kinta, kad:
3.1. asmenys, susijg su manimi santuokos, artimos giminystes ar svainystes ry5iais, yra:

sutuoktinis, seneliai, tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), jq sutuoktiniai, vaikaidiai, broliai, seserys ir jq
vaikai, taip pat sutuoktinio tevai, broliai, seserys ir jq vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagristos informacijos apie tai, kad galiu bUti patekgs i intereso
konflikto situacij4 ir nenusi5alinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusiq sprendimq priemimo, pirkimo
vykdytojo vadovas ar jo igaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimq su atitinkamu pirkimu susijusiq
sprendimq priemimo procese ar jo stebejime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinim4.
Pirkimo vykdytojas, nustatgs, kad patekau i interesq konflikto situacij4, pa5alina mane i5 su atitinkamu
pirkimu susijusiq sprendimq priemimo proceso ar jo stebejimo. Jei nustatoma, kad i interesq konflikto
situacij4 patekau atlikdamas stebetojo funkcijas, pirkimo vykdyojas apie mano atLvilgiu priimt4
sprendim4 informuoja institucij4 ar istaigq, igaliojusi4 mane stebetojo teisemis dalyvauti vieSojo
pirkimo komisijos posedZiuose;

3.3. turiu uZpildyi privadiq interesq deklaracij4, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viesqjq ir
privadiq intere sq derin imo valstybinej e tarnyboj e i statymas. *

* Sis reikalavimas taikomas vieSojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkandiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti
supaprastintus vie5uosius pirkimus, ir vie5qjq pirkimq procedfirose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio I d.

m.20

(pareigos) (paraias) (vardas ir pavarde)


