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M,q.ZOS VERTES PIRKIMV, ATLIEKAMU JURBARKO ANTANO GIEDRAICIO-
GIEDRIAUS GIMNA ZIJ O JE. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. MaZos pirkimq, atliekamq Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazijoje (toliau
komisija (toliau vadinama - Komisija) sudaroma prekiq, paslaugq ir darbq

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

Vie5qjq pirkimq i u, prekiq, Gimnazijos supaprastintq vie5qjq pirkimq taisyklemis (toliau -

Taisykles), kitais aktais ir Siuo reslamentu.
ne5aliSkumo deklaracij 4

ir konfidencialumo

kdo Gimnazijos direktoriaus uZduotis, susijusias su pirkimq organizavimu ir jq
atlikimu pagal Tais kles bei Gimnazijos direktoriaus jai suteiktus igaliojimus. Komisija yra atskaitinga

ui.Gimnazijos direkto

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

Gimnazijos direktoriaus uZduotis, susijusias su pirkimo proced[ry atlikimu.
organizuodama pirkimus ir juos atlikdama:
luoja pirkimo s4lygas ir suderina pirkim4 su Gimnazijos direktoriumi;

narys,

7.2. atlieka
7.3. i5renka

jq apklaus4;
i4 sifilym4 pateikusitiekejq, su kuriuo bus sudaroma sutartis (sutartys);

7.4. Gi direktoriui patvirtinus (isakymu) komisijos sprendim4 bei Gimnazijos su

iu tiekeju sudarius sutarti, komisija perduoda visus su pirkimu susijusius

iios direktoriui;
8. Komisija nuo jos sudarymo dienos gauna igaliojimus Sio reglamento 7 punkte nurodytoms

9. Komisij
9.1. gauti

III. KOMISIJOS TEISES IR PAREIGOS

vykdydamajai pavestas funkcijas, turi teisg:
rmacij4 apie reikalingq nupirkti prekiq kieki, prekiq tiekimo, paslaugq teikimo ir

darbq atlikimo nus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkcinius bei kokybes reikalavimus,
teiktinq su susijusiq paslaugq pobfldi, eksploatavimo i5laidas ir kitas pirkimo objektui
keliamas s4lygas,
pirkimo atlikimo

skirtq konkrediq prekiq, paslaugq ar darbq pirkimui, sum% pageidaujam4
bei kit4 informacijq reikaling4 pirkimams organizuoti ir vykdyi, taip pat

je, turi pasiraSyti

6. Komisija
7. Komisii

geriausi4 si0lymq

reikalingus planus, ir projekrus;



paai5keja kad
ar kitiems iikio

9.5.
palyginimu.

Komisija
10. vykd

uZduotis;
10.1.

aktq reikalavimq;
r0.2. e

atskleidimas pri
tiekejq (rangorq)

9.2.

9.3. pra5

9.4.

12.

13. Jei
paskiriaji pav

14.

direktoriaus sutikim4, kviesti ekspertus tiekejq (rangovq) pateiktiems

valo:
Siame reglamente nurodytas funkcijas ir Gimnazijos direktoriaus nustatlrtas

funkcijas ir uZduotis, laikytis viesuosius pirkimus reglamentuojandiq teises

informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo proceduromis, jeigu jos
lstatymams, daro nuostoliq teisetiems imones, igaliotosiosl, organtzacijos ar

iniams interesams arba trukdo uZtikrinti spining4 konkurencijq.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

rs posedZiuose privalo dalyvauti ne maZiau kaip 3 asmenys. Sprendimus Komisija
Posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kup2l3 Komisijos narirl.

veiklai vadovauja pirmininkas.
ininkas del svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti posedyje, Gimnazijos direktorius
nti Komisijos nari.
priima sprendimus posedyje paprasta balsq daugum4 atviru vardiniu balsavimu.

Jeigu balsai pasi po lygiai, lemia Komisijos pirmininko batsas.
15. Komisi sprendimai iforminami protokolu, kuripasira5o visi Komisijos posedyje dalyvavg

rkol4 ra5o vienas i5 pirmininko paskirtq Komisijos narit+.

iSformavimo.
17. Komisij

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Komisijos veikla pasibaigia, Gimnazijos direktoriui priemus sprendim4 del jos

isti

1ja

narjalpainidg viesqiq pirkimq istatymq atsako istatymq nustat)rta tvarka.


