
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DEL BIRSTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO

30 D. ĮSAKYMO NR. AV-33 „DĖL DIRSTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. birželio ×/ia. Nr. Av- 4//„V
Birštonas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, 29 straipsnio 8 dalies l ir 2 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įS1atymo 85

straipsnio 2 dalimi,
p a k e i č i u Birštono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų

taisyklių, patvirtintų Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. AV-33 „Del Birštono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų

taisyklių patvirtinimo“:
l. 12 ptuiktą ir išdėstau jį taip:
„l2. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirki.mą„ išskyrus

supaprastintus pirkimus, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų sutarties vertė mažesnė kaip
195 000 Lt (be PVM), a darbų verte mažesne kaip 490 000 Lt (be PVM) ir šių Taisyklių nustatytais
atvejais“;

2. 44.l0.l punktą ir išdėstaujį taip:
„44.l0.l. preliminari numatomos sudaryti prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė

neviršija 195 000 Lt (be PVM), 0 darbų pirkimo sutarties vertė ~ 490 000 Lt (be PVM)“;
3. l08.l .4.4 punktą ir išdėstaujį taip:
„108.l.4.4. kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties

objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį
(sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesne kaip 10 procentų prekių ar paslaugų pirkimų
to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be PVM), 0 perkant darbus - ne didesnė
kaip 1,5 procento to paties objekto pirkimo vertės ir mažesne kaip 500 tūkst. Lt (be PVM)“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.
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/”
\\/'

Bm“ W / _ srrsaørvnsawv~i.*v_r»t\„rrarn.wrs1iA«r,„sflrwšiīł                  eimrwra.„.„„„r„.„„„.           . ;;;;„į;;;;=e V ` ”'
; vfwwfll' ' ' ' - Rimantė rkauskairf

llźënūnas ore' ' M - ' . U* 02010 -Į96' - »/Ø
_ į _/ Å0411 IIIIIOYI - _

5 0 7 wN»ae«i


