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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. vasario 17 d.

prašymą Nr. 9-193 „Dėl Viešųjų pirkimų plano pakeitimo“ ir 2020 m. vasario 18 d. prašymą

Nr. 9-194 „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. 857: kodas pagal BVPŽ – 797; pirkimo objekto pavadinimas –

Visagino  miesto vaizdo stebėjimo sistemos kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos;

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

A. Barsov; pirkimo sutarties vertė be PVM – 6750,00 Eur; planuojama pirkimo pradžia – I ketv.

2. Pirkimu Nr. 858: kodas pagal BVPŽ – 722; pirkimo objekto pavadinimas –

Bendros  duomenų mainų sistemos techninės specifikacijos parengimas (Projektas 10.1.3-ESFA-R-

920-91-0001 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje);

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

E. Visockytė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 3000,00 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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