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onr, vrnSVJU prRKrMU KoMrsrJos suDARyMo

2017 m. kovo 15 d. Nr. VI-34-(1.1.)
Siauliai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq fstatymo (Zin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179) 16 straipsnio nuostatomis, Siauliq kult[ros centro nuostatq,
patvirtintq Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2017 m. vasario l0 d. sprendimuNr. T-15, 28.14
punktu,

l.Sudaraunuolatveikiandi4SiauliqkultlroscentroVie5iijqpirkimqkomisij4.
Komisijos pirmininke - vieSqjq pirkimq specialiste Asta Girkantiene.
Komisijos sekretord - referente Audrone Vasiliauskiene.
Nariai: direktoriaus pavaduotoja kulturinei veiklai Diana Martinaitiene, r,yriausioji

buhaltere Vida Butaite, garso inZinierius Viadeslavas Grigorjevas, Dkines veiklos administratorius
Juozas Bazaras.

2.Ip ar e i g o j u visus komisij4 sudarandius asmenis susipaZinti iratiiekant prekiq,
paslaugrl ar darbq supaprastintus pirkimus, vaclovautis Vie5qjq pirkimq komisijos darbo reglarnentu,
patvirtintu 201.6m. balandZio 19 d. isakymuNr.Vf -49-(1.1.).

3. P a ly m i u, kad komisijos narys ar ekspertas gali dalyvauti komisijos darbe tik pasirSEs
Vie5qiq pirkimq komisijos pirmininko, nario, pirkimo organizatoriaus ar eksperto nesali5kumo
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VTESUJU PIRKIMU KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. VieSqiq pirkimq komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSqiq pirkimq [statymu (toliau * VieSqjq pirkimq [statymas), Siauliq kultlros centro (toliau -
perkandioji organizacija) supaprastintq viesqjq pirkimq taisyklemis (toliau - Taisykles) ir kitais
teises aktais, reglamentuojandiais vieSqjq pirkimq procedfiras, organizuoti ir vykdyti prekiq,
paslaugq ir darbq pirkimus.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos SEjungos tiesiogiai taikomais teises aktais, Lietuvos
Respublikos Konstitucija, VieSqjq pirkimq istatymu, Taisyklemis, kitais teises aktais ir Siuo
reglamentu.
3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nesaliSkumo, objektyvumo, lygiateisiSkumo,
nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo, skaidrumo ir racionalumo principtl.
Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiSka.
4. Komisija sudaroma atskiriems pirkimams perkandios organizacijos direktoriaus [sakymu ir veikia
perkandiosios organizacijos vardu pagal jai suteiktus igaliojimus. Komisija vykdo tik ra5tiSkas
perkandiosios organizacijos direktoriaus uZduotis. Komisija turi teisq atsisakyti vykdyti VieSqjq
pirkimq istatymui ir kitiems teises aktams prie5taraujandius pavedimus.
5. Komi sij a yra atskaiti nga perkand iosios organizacij os di rektoriui.

II. KOMISIJOS FLTNKCIJOS

6. Komisija vykdo perkandiosios organizacijos uZduotis, susijusias su pirkimo procedurq atlikimu.
7. Komisija, organizuodama pirkimq ir ji atlikdama:
7.1. pasirenka supaprastintq pirkimq atlikimo b[d4 ir rengia pirkimo dokumentus;
7 .2. atliekant pirkim4, apie kuri perkandioji organizacija pagal Vie5qiq pirkimq [statym4 ir
pasitvirtintas Taisykles gali neskelbti, iSrenka tiekejus ir pakviedia juos dalyvauti pirkime;
7.3. nustato galutinius paraiSkq ir pasi[lymq pateikimo terminus;
7.4. tiekia tiekejams pirkimo dokumentq paaiSkinimus ir patikslinimus;
7.5. vertina tiekejq kvalifikacinius duomenis, priima sprendim4del kiekvieno tiekejo pasi[lymo,
prane5a apie rezultatus;
7.6. verLina, ar pasiulymo galiojimo ir pirkimo sutarties ivykdymo uZtikdnimas atitinka
reikalavimus;
7.7.atlieka vokq su pasi[lymais atpleSimo proced[r4;
7.8. nagrineja, vertina, palygina pateiktus pasiDlymus;
7.9. nustato preliminari4 pasi[lymq eilE, j4 patvirtina ir priima sprendim4 apie laimejus[ pasi[lym4;
7.10. parengia pirkimo sutarties projekt6
7.1 l. atlieka kitus veiksmus, numaty'tus VieSqiq pirkimq istatyme, reikalingus pirkimams
organizuoti ir vykdyti.

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

8. Komisija, vykdydama jai pavestas uZduotis, turi teisE:
8.1. gauti i5 perkandiosios organizacijos (os strukt[riniq padaliniq) informacij4 reikaling4
pirkimams organizuoti ir vykdyti;
8.2. pra5yti, kad tiekejai paaiSkintq savo pasillymus;
8.3. praSyti, kad tiekejai pratqstq savo pasi[lymq galiojimo termin4;



8.4. kviesti ekspertus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialiq Ziniq, ar ji [vertinti;
8.5. turi kitas Vie5qjq pirkimq [statyme, Taisyklese ir kituose vieSuosius pirkimus
reglamentuoj andiuose tei sds aktuose itvirtintas teises.
9. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:
9.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei perkandiosios organizacijos nustatltas
uZduotis;
9.2. vykdydama uZduotis, laikytis Vie5qiq pirkimq [statymo, Taisykliq ir kitq teises aktq
reikalavimq.
10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, negali teikti tretiesiems asmenims iokios
informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo proced[romis, jeigu jos atskleidimas prieStarauja

[statymams, daro nuostoliq teisetiems perkandios organizacijos ar tiekejq (rangovq) komerciniams
interesams, arba trukdo uZtikrinti s4zining4 konkurencijq iSskyrus Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytus atvejus.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prie5 tai pasiraSgs
neSaliSkumo deklaracij4(priedas Nr.1) ir konfidencialumo pasiZadejim4@riedas Nr.2) .

13. Komisijos sekretorius yra perkandiosios organizacijos direktoriaus isakymu paskirtas Komisijos
narys.
14, Komisijos posedZiai yra teiseti, kai posedyje dalyvauja daugiau kaip l12 visq Komisijos nariq.
15. Komisija sprendimus priima paprasta balsq dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
16. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posedyje, Komisijos
posedZiui pirmininkauj a Komisij os pirmininko pavaduotoj as.

17. Komisijos sprendimai [forminami protokole, kuri pasiraSo visi Komisijos posedyje dalyvavq
Komisijos nariai. Protokol4ra5o sekretorius arba vienas i5 pirmininko paskirtq Komisijos nariq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Komisijos pirmininkas, narys ir ekspertas uZ savo veikl4 atsako pagal Lietuvos Respublikos

[statymus.
19. Komisija veikia nuo sprendimo j4 sudaryti priemimo iki kol ivykdys visas ra5ti5kas jq
sudariusios organizacijos jai nustatytas uZduotis.
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Sraurrg KULTURos cENTRo
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KOMISI.IOS SUDAITYMO

2016 m. balandZio l9 d. Nr. V]-49-( 1 .1 .)
A.
Siauliai

Vadovaujantis Siauliq miesto savivaldybes administracijos 2016 m. balandZio l5 d.
rastu Nr' S-1231 ,,Del administracijos atstovq delegavirno ivieSqfq pirkimq komisij4,,, Siauliq
kultflros centro nuostalq, patvirtintq Siauliq rniesto iavivaldybes tarytos 2010 m. lapkridio 25 d.
sprendirnu Nr. T-346, 22.3 punktu:

l' S u d a r a u komisiiE Siauliq kultlros centro investicijq projekto ,,Siauliq kult6ros
centro aktualizavimas" parengimo paslaugos vieSajam pirkimui. Kontisiios pirmininke - laikinai
einanti direktoriaus pareigas Diana Martinaitiene, sekretore - referente Audrone Vasiliauskiene,
nariai: kasininke-vieSqjq pirkimq organizatore Asta Girkantiene, Siauliq miesto savivaldybes
administracijos Turlo valdymo skyriaus Privatizavimo ir vieSqjq pirkimq poskyrio ,ry.. speciaiiste
Diana Vi5inskiene ir Investicijq ir miesto pletros skyriaus vyr. specialiste Egle Barzelyte.

2"T v i r t i n rr Vie5qjq pirkimq kornisijos darbo reglamentq lpricteclama).

I-. e. direktoritrus pareigas Diana Martinaitiene
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