
 

 
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ 

 GENERALINIS DIREKTORIUS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

 

                 2013 m. kovo 4 d.  Nr. V-38 (1.12) 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų 

įstatymas) pakeitimus ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 ir 85 straipsniais: 

1. S u d a r a u šią viešųjų pirkimų komisiją (toliau – Viešųjų pirkimų komisija): 

pirmininkas                       – Vidmantas Romualdas Striška, generalinio direktoriaus pavaduotojas; 

pirmininko pavaduotojas – Juozapas Grabys, Technikos direktorius;  

nariai:  – Jurgita Putrimienė, Juridinio skyriaus viršininkė; 

  – Linas Želvys, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas; 

 – Arnis Stankevičius, Viešųjų pirkimų skyriaus viršininko pavaduotojas. 

2. S k i r i u  Juridinio skyriaus viršininkę Jurgitą Putrimienę Viešųjų pirkimų komisijos 

sekretore. 

3. K e i č i u  2012 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1-124-V „Dėl 2011-12-02 įsakymo Nr. 1-20-V 

„Dėl viešųjų pirkimų organizavimo“ dalinio pakeitimo“: 

3.1. 1.1 punktu patvirtintas Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“  

supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedamos) ir išdėstau jas nauja 

redakcija; 

3.2. 1.2 punktu patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką (toliau – Tvarka) (pridedama) ir išdėstau ją nauja 

redakcija. 

4. Į p a r e i g o j u: 

4.1. Viešųjų pirkimų komisiją: 

4.1.1. prieš pradedant dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, pasirašyti nešališkumo 

deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą ir privačių interesų deklaraciją; 

4.1.2. dirbti pagal 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-20-V „Dėl viešųjų pirkimų 

organizavimo“ patvirtintą Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą; 

4.1.3. viešuosius pirkimus vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų, Taisyklių ir Tvarkos reikalavimus; 

4.2. Viešųjų pirkimų skyriaus viršininko pavaduotoją Arnį Stankevičių užtikrinti, kad 

Taisyklės ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų patvirtinimo būtų paskelbtos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 85 straipsnio 2 dalies ir 86 straipsnio nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ 

tinklalapyje; 

4.3. Raštinės sekretorę Oksaną Mironis pasirašytinai supažindinti su šiuo įsakymu visus jame 

paminėtus darbuotojus ir 2012 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 1-124-V „Dėl 2011-12-02 įsakymo Nr. 1-

20-V „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo“ dalinio pakeitimo“ nurodytus pirkimų organizatorius. 

5. N u s t a t a u,  kad: 



 

5.1. iki šio įsakymo pradėtas pirkimų procedūras tęsia šio įsakymo 1 punkte sudaryta Viešųjų 

pirkimų komisija pagal šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose patvirtintas Taisykles ir Tvarką, 

vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir jį keitusių įstatymų reikalavimais; 

5.2. Tvarkos 41 ir 52.1.2 punktuose numatytas įpareigojimas, susijęs su PVM sąskaitos 

faktūros numerio nurodymu Viešųjų pirkimų žurnale ir Ilgalaikių pirkimo sutarčių vykdymo 

kontrolės žurnale, privalės būti pradėtas vykdyti, gavus atskirą generalinio direktoriaus Gintaro 

Nakučio nurodymą. 

6. P a v e d u  generalinio direktoriaus pavaduotojui Vidmantui Romualdui Striškai 

kontroliuoti šio įsakymo vykdymą. 

7. Pripažįstu netekusiais galios 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-20-V „Dėl viešųjų 

pirkimų organizavimo“ 1 ir 2 punktus. 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                             Gintaras Nakutis 
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Parengė 

 

Jekaterina Šutova 


