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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

ir atsižvelgdamas į Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 2020 m. kovo 25 d. prašymą

Nr. 9-315 bei Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 2020 m. kovo 26 d. prašymą Nr. 9-318

„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. 867: kodas pagal BVPŽ – 795; pirkimo objekto pavadinimas –

Vertimo  paslaugos; atsakingas padalinys, darbuotojas – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius,

R. Gaidelienė; pirkimo sutarties vertė be PVM – 500,00 Eur; planuojama pirkimo pradžia – II–III

ketv.

2. Pirkimu Nr. 869: kodas pagal BVPŽ – 181; pirkimo objekto pavadinimas –

Apsauginės  kaukės; atsakingas padalinys, darbuotojas – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos

skyrius, K. Bagdanavičius; pirkimo sutarties vertė be PVM – 2650,00 Eur; planuojama pirkimo

pradžia – II 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

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 
2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. ĮTV-E-1 „Dėl Visagino 
savivaldybės administracijos preliminaraus 2020 m. 
viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-03-27 08:14 Nr. ĮTV-E-54

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-26 19:27

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-26 19:27

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-27 08:14

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-27 08:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

DekaDoc v.20200326.5

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-03-27 08:35 nuorašą suformavo Dalia Girniuvienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




