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2017 m. birželio     d. Nr. B-ĮV-
Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:
1. P r i p a ž į s t u  netekusiomis galios nuo 2017 m. liepos 1 d. Vilkaviškio rajono

savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles, patvirtintas Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B-ĮV-120 „Dėl
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių
patvirtinimo“ kartu su visais vėlesniais pakeitimais.

2. Viešųjų pirkimų procedūros, pradėtos iki 2017 m. liepos 1 d., užbaigiamos pagal
pirkimo pradžioje galiojusias Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų
pirkimų taisyklių, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
sausio 28 d. įsakymu Nr. B-ĮV-120 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų
supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                    Vitas Gavėnas

Parengė
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Lina Mureikaitė
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