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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“ 20 ir 25 punktais ir atsižvelgdamas į Vidaus

administravimo ir informacinių technologijų skyriaus 2022 m. gegužės 2 d. prašymą „Dėl Viešųjų pirkimų

plano pakeitimo“, Transporto ir ūkio skyriaus 2022 m. gegužės 5 d. prašymą „Dėl Viešųjų pirkimų plano

pakeitimo“, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2022 m. gegužės 5 d. prašymą Nr. 9-

619 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės

skyriaus 2022 m. gegužės 5 d. prašymą „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Socialinės paramos

skyriaus 2022 m. gegužės 5 d. prašymą Nr. 9-621 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Vietinio ūkio

valdymo ir statybos skyriaus 2022 m. gegužės 6 d. prašymą Nr. 9-631 „Dėl Viešųjų pirkimų plano

pakeitimo“, Viešųjų pirkimų skyriaus 2022 m. gegužės 9 d. prašymą Nr. 9-641 „Dėl Viešųjų pirkimų

plano pakeitimo“, Aplinkos tvarkymo skyriaus 2022 m. gegužės 11 d. prašymą Nr. 9-655 „Dėl Viešųjų

pirkimų plano pakeitimo“, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2022 m. gegužės 16 d. prašymą

Nr. 9-670 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“ bei Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2022 m.

gegužės 20 d. prašymą Nr. 9-686 „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. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 61 (EcoCost eilutė Nr. 1802): kodas pagal BVPŽ –

30200000-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Inovacijų klasterio dirbtuvių kompiuterinė įranga“;

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

Jakubovskaja; pirkimo sutarties vertė be PVM – 14004,74 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 16945,74 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 29 vnt.; planuojama

pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar

pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

2. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 86 (EcoCost eilutė Nr. 1827): kodas pagal BVPŽ –

32321200-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Savivaldybės posėdžių sistemos atnaujinimas,

modernizavimas, plėtra ir priežiūra“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vidaus administravimo ir

informacinių technologijų skyrius, Ramūnas Karla; pirkimo sutarties vertė be PVM – 14000,00 Eur;

maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 16940,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų

ar darbų apimtys – 3 kompl.; planuojama pirkimo pradžia – II; III; IV ketv.; numatoma sutarties trukmė

mėn. – 2; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

3. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 1601 (EcoCost eilutė Nr. 2151): kodas pagal BVPŽ –

42512000-8; pirkimo objekto pavadinimas – „Oro kondicionieriai ir jų įrengimas (mažoji salė)“;
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atsakingas padalinys, darbuotojas – Transporto ir ūkio skyrius, Vytautas Šiaulys; pirkimo sutarties vertė

be PVM – 9900,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 11979,00 Eur; numatomų pirkti

prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 2 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.;

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

IS priemonėmis – Taip.

4. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 228 (EcoCost eilutė Nr. 1969): kodas pagal BVPŽ –

60180000-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Statybinių mašinų, mechanizmų ir specialių automobilių

nuoma su vairuotoju“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Aplinkos tvarkymo skyrius, Raisa Virko;

pirkimo sutarties vertė be PVM – 139200,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 168432,00

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

pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 24; pirkimo būdas – Atviras konkursas; ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

5. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2292 (EcoCost eilutė Nr. 2190): kodas pagal BVPŽ –

60120000-5; pirkimo objekto pavadinimas – „Pavėžėjimo paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas

– Socialinės paramos skyrius, Svetlana Leontjeva - Semezenko; pirkimo sutarties vertė be PVM –

10000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 12100,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai

bei paslaugų ar darbų apimtys – 10000 km.; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.; numatoma sutarties

trukmė mėn. – 7; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis –

Taip.

6. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 241 (EcoCost eilutė Nr. 1982): kodas pagal BVPŽ –

70300000-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Turto vertinimo paslaugos“; atsakingas padalinys,

darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Rasa Gaidelienė; 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 – pagal poreikį; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.;

numatoma sutarties trukmė mėn. – 36; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP

IS priemonėmis – Taip.

7. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2411 (EcoCost eilutė Nr. 2189): kodas pagal BVPŽ –

70300000-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Turto vertinimo paslaugos“; atsakingas padalinys,

darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Rasa Gaidelienė; pirkimo sutarties vertė be PVM

– 5000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 6050,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai

bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal poreikį; planuojama pirkimo pradžia – II; III; IV ketv.; numatoma

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

priemonėmis – Ne.

8. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2542 (EcoCost eilutė Nr. 2191): kodas pagal BVPŽ –

71245000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Skaitmeninio miesto dvynio informacinės sistemos

techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugos“; atsakingas padalinys, darbuotojas

– Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius, Nedas Vilkas; pirkimo sutarties vertė be PVM –

73000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 88330,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai

bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 projektas; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties

trukmė mėn. – 36; pirkimo būdas – Atviras konkursas; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis –

Taip.

9. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2543 (EcoCost eilutė Nr. 2035): kodas pagal BVPŽ –

71240000-2; pirkimo objekto pavadinimas – „Visagino savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo

plano parengimas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius,

Valentina Raubiškienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 10000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė

su PVM – 12100,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 planas;

planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 7; pirkimo būdas – Atviras

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

10. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2674 (EcoCost eilutė Nr. 2147): kodas pagal BVPŽ –

71320000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Viešosios erdvės Visagino gatvėje (šalia Visagino

bibliotekos, Sedulinos al. 14) formavimo paslauga“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Architektūros ir

teritorijų planavimo skyrius, Agata Lavrinovič; pirkimo sutarties vertė be PVM – 9980,00 Eur; maksimali

pirkimo sutarties vertė su PVM – 12075,80 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų

apimtys – 1 projektas; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 4;

pirkimo būdas – Atviras konkursas; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.
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11. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2901 (EcoCost eilutė Nr. 2038): kodas pagal BVPŽ –

72512000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Duomenų atvėrimas (teisės aktų aktualizavimas bei

nuasmeninimas)“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vidaus administravimo ir informacinių

technologijų skyrius, Roman Jakimov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 20550,00 Eur; maksimali

pirkimo sutarties vertė su PVM – 24865,50 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų

apimtys – 1 IS; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 36; pirkimo

būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

12. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2902 (EcoCost eilutė Nr. 2192): kodas pagal BVPŽ –

72512000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Viešųjų pirkimų procesų optimizavimo paslaugos Visagino

savivaldybės ir Visagino savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose įstaigose“; atsakingas padalinys,

darbuotojas –Viešųjų pirkimų skyrius, Dalia Nastajienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 24000,00 Eur;

maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 29040,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų

ar darbų apimtys – 1 IS.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 8;

pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

13. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 295.

14. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 298.

15. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 304 (EcoCost eilutė Nr. 2044): kodas pagal BVPŽ –

79421200-3; pirkimo objekto pavadinimas – „Ekspertų paslaugos pažangos planui parengti pagal

"Tūkstantmečio mokyklų" programą“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Švietimo, kultūros, sporto ir

valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Asta Sieliūnienė; 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 – 1 planas; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 3;

pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

16. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 326 (EcoCost Nr. 2066).

17. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 332 (EcoCost Nr. 2072).

18. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 3332 (EcoCost eilutė Nr. 2193): kodas pagal BVPŽ –

80590000-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Floristikos mokymai“; atsakingas padalinys, darbuotojas –

Socialinės paramos skyrius, Svetlana Leontjeva - Semezenko; pirkimo sutarties vertė be PVM – 6000,00

Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 7260,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei

paslaugų ar darbų apimtys – 80 ak. val.; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.; numatoma sutarties

trukmė mėn. – 7; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis –

Taip.

19. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 3362 (EcoCost eilutė Nr. 2194): kodas pagal BVPŽ –

85121200-5; pirkimo objekto pavadinimas – „Dantų protezavimo paslaugos“; atsakingas padalinys,

darbuotojas – Socialinės paramos skyrius, Svetlana Leontjeva - Semezenko; pirkimo sutarties vertė be

PVM – 21000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 25410,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 30 asm.; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 7; pirkimo būdas – Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Taip.

20. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 373 (EcoCost eilutė Nr. 2112): kodas pagal BVPŽ –

45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Įvažiavimo į kiemą Nr. 312 rekonstravimo darbai“;

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

sutarties vertė be PVM – 1011756,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 1224224,76 Eur;

numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 km.; planuojama pirkimo pradžia – II

ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 24; pirkimo būdas – Atviras konkursas; ar pirkimas vykdomas

CVP IS priemonėmis – Taip.

21. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 391 (EcoCost eilutė Nr. 2130): kodas pagal BVPŽ –

45233221-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Vietinių kelių bei gatvių ženklinimo darbai“; atsakingas

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

vertė be PVM – 33156,88 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 40119,82 Eur; numatomų

pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 77,3 km.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.;

numatoma sutarties trukmė mėn. – 3; pirkimo būdas – Pirkimas per CPO; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Taip.

22. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 3911 (EcoCost eilutė Nr. 2172): kodas pagal BVPŽ –

45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Vietinės reikšmės kelių profiliavimas“; atsakingas
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padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; pirkimo sutarties

vertė be PVM – 7515,94 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 9094,29 Eur; numatomų pirkti

prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 6 km.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo būdas – Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS

priemonėmis – Ne.

23. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 408.

24. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 412.

25. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 416 (EcoCost eilutė Nr. 2155): kodas pagal BVPŽ –

45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Įvažiavimo į kiemą Nr. 117 remontas“; atsakingas

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

vertė be PVM – 43000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 52030,00 Eur; numatomų

pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 2000 m2.; planuojama pirkimo pradžia – II; III ketv.;

numatoma sutarties trukmė mėn. – 5; pirkimo būdas – Atviras konkursas (supaprastintas); ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

26. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41818 (EcoCost eilutė Nr. 2195): kodas pagal BVPŽ –

45111000-8; pirkimo objekto pavadinimas – „Vaikų žaidimo aikštelės, esančios "Gerosios Vilties"

progimnazijos žaidimų elemento "vamzdis" demontavimo ir teritorijos sutvarkymo darbai“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Aleksej Gergel; pirkimo sutarties vertė

be PVM – 2200,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 2662,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties

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

Ne.

27. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41819 (EcoCost eilutė Nr. 2196): kodas pagal BVPŽ –

45259000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Neįgaliųjų įrangos (keltuvo) perkėlimo darbai“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Aleksej Gergel; pirkimo sutarties vertė

be PVM – 1300,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 1573,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 vnt.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties

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

Ne.

28. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41820 (EcoCost eilutė Nr. 2197): kodas pagal BVPŽ –

45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Taikos pr. (Nr. 10) kelio paprastasis remontas“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; 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 – 163 m.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.;

numatoma sutarties trukmė mėn. – 2; 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




