Elektroninio dokumento nuorašas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2020 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI REIKALINGŲ
DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO PATIKSLINIMO IR
PAPILDYMO
2020 m.

d. Nr. P3ETrakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
1,2 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1, 2 dalimis, Trakų rajono savivaldybės
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės taisyklių III
skyriumi:
1. P a t i k s l i n u 2020 metais Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus
numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. P3E-65, 20.78 eiluitę (pridedama).
2. P a p i l d a u 2019 metais Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus numatomų
pirkti būtiniausių perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planą,
patvirtintą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
P3E-65 (pridedama).
3. P a v e d u Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr.
specialistams pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbti
preliminarių pirkimų suvestinę.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių

Parengė
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Agata Mankeliūnienė

Dovilė Daudaitė

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m.
d.
įsakymu Nr. P3E-

3

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas
CVP IS priemonėmis

Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems
pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis CPO LT, atliekančios centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas,
elektroniniu katalogu

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 23, 24 straipsnio nuostatas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties
trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia

2

Numatomų pirkti prekių kiekiai bei
paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma),
eurais

Pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar
darbų) pavadinimas

1

20.103 Lentvario pradinės mokyklos
ūkinio pastato (un. Nr.79948015-9022) griovimo, sporto
salės statybos Mokyklos g. 1,
Lentvaryje darbų techninė
priežiūra (techninis projektas
Nr.6404-TP, 2019m.)
20.104 Paviršinių nuotekų tinklų
Beržų g., Trakų m.,
rekonstravimo darbų pirkimas
20.105 Viešųjų pirkimų konsultavimo
paslaugos įgyvendinant
projektą „Saulės šviesos
elektrinės įrengimas ant

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal
BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Eil. Nr.

2020 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS, ŪKIO PLĖTROS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO
PAPILDYMAS

4

5

6

7

8

9

10

71520000-9

10 000,00

III-IV
ketv.

18 mėn.

ne

taip

ne

ne

45232453-2

4965,00

III
ketv.

6 mėn.

ne

ne

ne

ne

71241000-9

400,00

III
ketv.

1 mėn.

ne

ne

ne

ne

pastato stogo, Vytauto g. 33,
Trakai, Trakų r. sav.“
20.106 Paviršinių nuotekų valyklos
aptarnavimas ir valymas
Dzūkų g., Lentvaryje

45259100-8

6545,60

III-IV
ketv.

1 mėn.

ne

ne

Parengė:
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas

ne

ne

Romuald Zviagin

PATVIRTINTA

Eil. Nr.

Pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar
darbų) pavadinimas

1
2

20.78
Trakų rajono vietinės reikšmės
kelių (gatvių) eismo saugumo
priemonės
Numatomų pirkti prekių kiekiai bei
paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma),
eurais

Numatoma pirkimo pradžia

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties
trukmė (su pratęsimais)

Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 23, 24 straipsnio nuostatas

Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai,
naudojantis CPO LT, atliekančios centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas,
elektroniniu katalogu
Ar pirkimui bus taikomi žaliesiems
pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos
kriterijai

Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas
CVP IS priemonėmis

45233221-4
45233290-8
45233292-2

Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal
BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m.
d.
įsakymu Nr. P3E-

2020 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS, ŪKIO PLĖTROS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANO
PATIKSLINIMAS

3
4
5
6
7
8
9
10

181 318,50
II-IV
ketv.
36 mėn.
ne
ne
ne
SA

Parengė:
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Romuald Zviagin
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