DIREKTORIUS
SPRENDIMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO (MVPTA), TAIKOMO KOMUNALINIO
SEKTORIAUS PERKANTIESIEMS SUBJEKTAMS, PATVIRTINIMO
2021 m. birželio 14 d. Nr. 1.7.210609-1
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – PĮ) 37 straipsniu ir AB
„Ignitis grupė“ grupės (toliau - Grupė) įmonių norminiais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais
Viešųjų pirkimų procesą:
1. T v i r t i n u, kad UAB „Vėjo vatas“ (toliau - VAT) mažos vertės pirkimai (kaip apibrėžta
PĮ), turi būti organizuojami ir atliekami vadovaujantis Grupės lygmeniu patvirtintu Mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašu (MVPTA) (su visais vėlesniais šio norminio vidaus teisės akto pakeitimais),
taip pat PĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.
2. Į p a r e i g o j u įgaliotąją bendrovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (ar įgaliotą
asmenį) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo patvirtinimo dienos, šio sprendimo 1
punkte nurodytą MVPTA paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kartu
paskelbiant ir šį sprendimą (taikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)
reikalavimus).
3. N u s t a t a u, jog šio sprendimo 1 punkte nurodytas MVPTA taikomas VAT mažos vertės
pirkimams, kurie pradėti vykdyti nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.
4. Nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos p r i p a ž į s t u netekusiu galios 2019 m. vasario
21 d. įsakymą Nr. 1.7.190226-1 „Dėl UAB „Vėjo gūsis“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
5. Iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos pradėtos supaprastintų pirkimų procedūros tęsiamos
pagal 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1.7.190226-1 „UAB „Vėjo vatas“ mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtiną mažos vertės pirkimų aprašą, kuriuo patvirtintos iki šiol
galiojusios taisyklės.
6. N u s t a t a u , kad šis sprendimas įsigalioja kitą darbo dienos po jo pasirašymo dienos.
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