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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Visagino savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d.

įsakymu Nr. ĮV-E-592 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vietinio ūkio

valdymo ir statybos skyriaus 2022 m. kovo 30 d. prašymą Nr. 9-438 „Dėl Viešųjų pirkimų plano

pakeitimo“, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2022 m. kovo 29 d. prašymą Nr. 9-437

„Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2022 m. kovo 31

d. prašymą Nr. 9-448 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

2022 m. kovo 31 d. prašymą Nr. 9-445 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“ bei Socialinės paramos

skyriaus 2022 m. balandžio 1 d. prašymą Nr. 9-455 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“,

p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos 2022 m. viešųjų pirkimų planą,

patvirtintą Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymu

Nr. ĮTV-E-12 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos 2022 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“:

1. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 561 (EcoCost eilutė Nr. 2182): kodas pagal BVPŽ –

30163000-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Dovanų kortelės (po 20 Eur.), skirtos karo pabėgėliams,

būtiniausioms reikmėms užtikrinti“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Socialinės paramos skyrius,

Jolita Zabulytė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 1500,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 1500,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 75 asm.; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 1; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa;

ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne.

2. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 102.

3. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 121 (EcoCost eilutė Nr. 1862): kodas pagal BVPŽ –

39100000-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Baldai, skirti inovacijų klasterio dirbtuvėms įrengti“;

atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Natalija

Jakubovskaja; pirkimo sutarties vertė be PVM – 50000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 60500,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 154 vnt.; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 6; pirkimo būdas – Atviras konkursas

(supaprastintas); ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

4. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 170.

5. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 173 (EcoCost eilutė Nr. 1914): kodas pagal BVPŽ –

44423460-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių pirkimas“;

atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič;

pirkimo sutarties vertė be PVM – 3000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 3630,00 Eur;

numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal poreikį; planuojama pirkimo pradžia
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– II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne.

6. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 174.

7. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 216.

8. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 258 (EcoCost eilutė Nr. 1999): kodas pagal BVPŽ –

71319000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Projektų ekspertizės paslaugos“; atsakingas padalinys,

darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; pirkimo sutarties vertė be PVM

– 15000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 18150,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 6 projektai; planuojama pirkimo pradžia – II; III; IV ketv.;

numatoma sutarties trukmė mėn. – 12; pirkimo būdas – Pirkimas per CPO (supaprastintas); ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

9. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 306 (EcoCost eilutė Nr. 2046): kodas pagal BVPŽ –

79560000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Nekilnojamojo turto kadastro duomenų paslaugos

pirkimas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Rasa

Gaidelienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 30000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 36300,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 30 bylų; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 36; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa;

ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

10. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 382 (EcoCost eilutė Nr. 2121): kodas pagal BVPŽ –

45255400-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Medinių lauko baldų (suolų, sūpynių, gultų, laužaviečių,

pavėsinių) gamyba ir įrengimas (Visagino ežero pakrantėje)“; atsakingas padalinys, darbuotojas

–Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič; pirkimo sutarties vertė be PVM –

20000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 24200,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai

bei paslaugų ar darbų apimtys – 5 kompl.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties

trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis –

Taip.

11. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 389 (EcoCost eilutė Nr. 2128): kodas pagal BVPŽ –

45112723-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Vaikų žaidimo aikštelės elementų (piešinių ant grindinio)

įrengimas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata

Lavrinovič; pirkimo sutarties vertė be PVM – 9000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM –

10890,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 5 kompl.; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 2; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa;

ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

12. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 405 (EcoCost eilutė Nr. 2144): kodas pagal BVPŽ –

45213316-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Miesto pėsčiųjų perėjų remontas pritaikant specialiųjų

poreikių turintiems žmonėms“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų

valdymo skyrius, Natalija Jakubovskaja; pirkimo sutarties vertė be PVM – 157304,35 Eur; maksimali

pirkimo sutarties vertė su PVM – 190338,26 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų

apimtys – 11 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo

būdas – Atviras konkursas (supaprastintas); ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

13. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 410 (EcoCost eilutė Nr. 2149): kodas pagal BVPŽ –

45453100-8; pirkimo objekto pavadinimas – „Kolonų ir arkų remontas“; atsakingas padalinys,

darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič; pirkimo sutarties vertė be

PVM – 9000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 10890,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 5 kompl.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Taip.

14. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 4189 (EcoCost eilutė Nr. 1843): kodas pagal BVPŽ –

45233292-2; pirkimo objekto pavadinimas – „Greičio kalnelių įrengimas Gulbinio g.“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; pirkimo sutarties

vertė be PVM – 3500,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 4235,00 Eur; numatomų pirkti

prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 3 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 2; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Ne.
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15. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41810 (EcoCost eilutė Nr. 1911): kodas pagal BVPŽ –

45213315-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Gulbinio g. autobusų stotelių įrengimas“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; pirkimo sutarties

vertė be PVM – 4958,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 5999,18 Eur; numatomų pirkti

prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 3 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 4; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Ne.

16. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41811 (EcoCost eilutė Nr. 1915): kodas pagal BVPŽ

–45255400-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Pavėsinių įsigijimas ir įrengimas (vaikų žaidimo

aikštelėse)“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata

Lavrinovič; pirkimo sutarties vertė be PVM – 20000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 24200,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 vnt.; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 4; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar

pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

17. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41812 (EcoCost eilutė Nr. 1957): kodas pagal BVPŽ

–45112723-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Vaikų žaidimo aikštelės „Saugus eismas" įrengimas“;

atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič;

pirkimo sutarties vertė be PVM – 9000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 10890,00

Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal poreikį; planuojama pirkimo

pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar

pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

18. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41813 (EcoCost eilutė Nr. 2181): kodas pagal BVPŽ –

45213316-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Tako, esančio šalia Kukuižės ežero remontas ir plėtra“;

atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič;

pirkimo sutarties vertė be PVM – 20000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 24200,00

Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 objektas; planuojama pirkimo

pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo

įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.

Administracijos direktorius      Virginijus Andrius Bukauskas




