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ADMINISTRACIJOS 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“
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2022 m. birželio ___ d. Nr. ĮTV-E-____

Visaginas

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 28 d. prašymą Nr. 9-841 „Dėl Viešųjų pirkimų

plano pakeitimo“ ir 2022 m. birželio 30 d. prašymą Nr. 9-850 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“

bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2022 m. birželio 29 d. prašymą Nr. 9-845 „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. 1401 (EcoCost eilutė Nr. 2203): kodas pagal BVPŽ

– 39200000-4; pirkimo objekto pavadinimas – „Vidaus ekspozicijos įrengimas savivaldybės pastate,

Parko g. 14“; 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 – 1 komplektas;

planuojama pirkimo pradžia – III ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 1; pirkimo būdas –

Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne.

2. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 2942 (EcoCost eilutė Nr. 2205): kodas pagal BVPŽ

– 77211400-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Avarinių, pavojingų medžių kirtimas“; atsakingas

padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Danutė Kardelienė; 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 – apie 80 vnt.; planuojama pirkimo

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

pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

3. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 386 (EcoCost eilutė Nr. 2125): kodas pagal BVPŽ

– 45236119-7; pirkimo objekto pavadinimas – „Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, Festivalio g. 15-

17, Visaginas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Viktor

Voronin; pirkimo sutarties vertė be PVM – 23140,50 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM

– 28000,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – apie 100 m2;

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

Skelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.
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4. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 415 (EcoCost eilutė Nr. 2154): kodas pagal BVPŽ

– 45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Įvažiavimo į kiemą Nr. 120 (nuo Vilties g. iki Vilties

g. 20) remontas“; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius,

Viktor Voronin; pirkimo sutarties vertė be PVM – 49600,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė

su PVM – 60016,00 Eur; numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – apie 1000

m2; planuojama pirkimo pradžia – III ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 4; pirkimo būdas –

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

5. Pakeičiu pirkimų plano eilutę Nr. 417 (EcoCost eilutė Nr. 2156): kodas pagal BVPŽ

– 45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Įvažiavimo į kiemą Nr. 207 nuo Veteranų g. 6 iki

Sedulinos al. 23, Visagine, rekonstravimo darbai, I ir III etapai“; atsakingas padalinys, darbuotojas –

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius, Machmud Mirzebekov; pirkimo sutarties vertė be PVM –

200000,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 242000,00 Eur; numatomų pirkti prekių

kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1 objektas; planuojama pirkimo pradžia – III ketv.; numatoma

sutarties trukmė mėn. – 18; pirkimo būdas – Atviras konkursas (supaprastintas); ar pirkimas

vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip.

6. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41823 (EcoCost eilutė Nr. 2110): kodas pagal BVPŽ

– 45233142-6; pirkimo objekto pavadinimas – „Tumelinos gatvės kapitalinis remontas“; atsakingas

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

vertė be PVM – 495870,00 Eur; maksimali pirkimo sutarties vertė su PVM – 600002,70 Eur;

numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys – 1400 m; planuojama pirkimo pradžia

– III ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 12; pirkimo būdas – Atviras konkursas (supaprastintas);

ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Taip

7. Papildau pirkimų planą eilute Nr. 41824 (EcoCost eilutė Nr. 2204): kodas pagal BVPŽ

– 45221119-9; pirkimo objekto pavadinimas – „Drūkšių ežero pakrantėje esančio pontoninės

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

Machmud Mirzebekov; 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 – 1

objektas; planuojama pirkimo pradžia – III ketv.; numatoma sutarties trukmė mėn. – 1; pirkimo būdas

– Neskelbiama apklausa; ar pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis – Ne.

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




