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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2020 m. sausio 29 d.

prašymą Nr. 9-108 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, 2020 m. vasario 3 d. prašymą Nr. 9-142

„Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2020 m. vasario

5 d. prašymą Nr. 9-188 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“ bei Vidaus administravimo ir

informacinių technologijų skyriaus 2020 m. vasario 5 d. prašymą Nr. 9-160 „Dėl Viešųjų pirkimų

plano pakeitimo“,

p  a  p  i  l  d  a  u  Visagino savivaldybės administracijos preliminarų 2020 m. viešųjų

pirkimų planą, patvirtintą Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d.

įsakymu Nr. ĮTV-E-1 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos preliminaraus 2020 m. viešųjų

pirkimų plano patvirtinimo“:

1. Pirkimu Nr. 852: kodas pagal BVPŽ – 713; pirkimo objekto pavadinimas –

Pastato adresu Taikos g.7, Visaginas esamo energijos vartojimo audito atnaujinimas bei studijos dėl

efektyviausio šilumos šaltinio parinkimo parengimas (su būtinų investicijų bei prognozuojamų

sutaupymų skaičiavimais); atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų

valdymo skyrius, I. Medvedeva; pirkimo sutarties vertė be PVM – 2500,00 Eur; planuojama

pirkimo pradžia – I ketv.

2. Pirkimu Nr. 853: kodas pagal BVPŽ – 374; pirkimo objekto pavadinimas –

Projekto  „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais“ sporto įrangos

įsigijimas; atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir investicijų valdymo

skyrius, I. Stankevičienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 14000,00 Eur; planuojama pirkimo

pradžia – I ketv.

3. Pirkimu Nr. 854: kodas pagal BVPŽ – 926; pirkimo objekto pavadinimas –

Projekto  „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais“ baigiamojo

renginio organizavimo paslaugos; atsakingas padalinys, darbuotojas – Strateginio planavimo ir

investicijų valdymo skyrius, I. Stankevičienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 8093,00 Eur;

planuojama pirkimo pradžia – I ketv.

4. Pirkimu Nr. 855: kodas pagal BVPŽ – 453; pirkimo objekto pavadinimas –

Visagino  savivaldybės administracijos pastate, esančiame Parko g. 14, Visagine, 408 kab. (1-110)

oro kondicionieriaus įrengimas; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir

statybos skyrius, A. Gergel; pirkimo sutarties vertė be PVM – 1800,00 Eur; planuojama pirkimo

pradžia – I ketv.

5. Pirkimu Nr. 856: kodas pagal BVPŽ – 724; pirkimo objekto pavadinimas –

Interneto   ryšio paslaugos; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vidaus administravimo ir
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informacinių technologijų skyrius, A. Andrijauskienė; pirkimo sutarties vertė be PVM –

8000,00 Eur; planuojama pirkimo pradžia – I ketv.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos   administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo   nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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