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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. birželio 6 d. prašymus Nr. 9-

758 ir Nr. 9-760 „Dėl Viešųjų  pirkimų plano pakeitimo“ bei Strateginio planavimo ir investicijų

valdymo skyriaus 2022 m. birželio 6 d. prašymą „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. 147 (EcoCost eilutė Nr. 1888): kodas pagal BVPŽ

– 39700000-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų

įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje buitinės technikos pirkimas“;

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

Vilkas; 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 – 10 vnt.; planuojama

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

apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne.

2. 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 – 30000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 36300,00 Eur; numatomų pirkti

prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – pagal poreikį; planuojama pirkimo pradžia – III ketv.;

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

CVP IS priemonėmis – Taip.

3. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2721 (EcoCost eilutė Nr. 2199): kodas pagal BVPŽ

– 71600000-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Centrinio stadiono futbolo aikštės, Parko g. 2C,

Visagine, laistymo sistemos statybos ir stadiono dangos keitimo investicinio projekto parengimo

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

Gergel; 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 projektas;

planuojama pirkimo pradžia – III ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 4; pirkimo būdas – Atviras

konkursas (supaprastintas); ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.
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4. Panaikinu pirkimų plano eilutę Nr. 404 (EcoCost Nr. 2143).

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

– 45213316-1; pirkimo objekto pavadinimas – „Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas

Visagino mieste“ įgyvendinimas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir

statybos skyrius, Machmud Mirzebekov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 395000,00 Eur; maksimali

pirkimo sutarties vertė su PVM – 477950,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar

darbų apimtys – 16 objektų; planuojama pirkimo pradžia – II ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn.

– 4; pirkimo būdas – Atviras konkursas (supaprastintas); 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




