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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 Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2022 m. gegužės 26 d. prašymą Nr. 9-

709 „Dėl Viešųjų  pirkimų plano pakeitimo“, Socialinės paramos skyriaus 2022 m. gegužės 27 d.

prašymą „Dėl Viešųjų  pirkimų plano pakeitimo“ bei Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2022

m. gegužės 27 d. prašymą Nr. 9-717 „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. 266 (EcoCost eilutė Nr. 2007): kodas pagal BVPŽ

– 71320000-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo

komunikacijų, inžinerinių tinklų, Jaunystės g. 4, Visaginas, supaprastinto statybos projekto

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

Machmud Mirzebekov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 42000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties

vertė su PVM – 50820,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1

projektas; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 9; pirkimo būdas

– Atviras konkursas; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

2. Pakeičiu pirkimų plano eilutę 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 ketv.;

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

CVP IS priemonėmis – Taip.

3. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41821 (EcoCost eilutė Nr. 2198): kodas pagal BVPŽ

– 45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių

(gatvių) asfalto dangos išdaužų ir plyšių užtaisymas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio

ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor Voronin; pirkimo sutarties vertė be PVM – 8264,46 Eur;

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

paslaugų ar darbų apimtys – 77,3 km.; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties
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trukmė mėn. – 2; pirkimo būdas – Neskelbiama 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




