PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
2008 m. rugsėjo 22 d. Nr.A- 789
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049;
2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.104-4636; 2004, Nr.4-33)11 str. 2 dalimi, 29 str. 5 dalies 2 punktu
ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102;
2008, Nr. 81-3179) 85 str. 3 dalimis:
1.T v i r t i n u Panevėžio rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykles (priedas 1).
2. S u d a r a u šios sudėties Viešojo pirkimo komisiją Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos viešiesiems pirkimams atlikti:
Komisijos pirmininkas – Eugenijus Lunskis, administracijos direktoriaus pavaduotojas, o jam
nesant, Vitalijus Žiurlys, administracijos direktorius.
Kiti komisijos nariai:
- Albertas Činikas, vietinio ūkio skyriaus vedėjas,
- Irena Garbauskienė, finansų skyriaus vyresn. specialistė,
- Ieva Gedmantienė, apskaitos skyriaus vedėja,
- Virginija Jurkštienė, mokesčių administravimo skyriaus vyr. specialistė,
- Regina Laurenčikaitė, mokesčių administravimo skyriaus vyr. specialistė,
- Laura Spalveters, juridinio skyriaus vyr. specialistė,
- Danutė Truškauskienė, mokesčių administravimo skyriaus vedėja.
3. N u s t a t a u, kad šio įstatymo 2 punktu sudarytos sudėties Viešojo pirkimo komisija
vykdo visus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, išskyrus
mažos vertės pirkimus, kai numatoma konkretaus prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė
kaip 50 000 Lt, ar numatomų darbų konkretaus pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt ( be
pridėtinės vertės mokesčio).
4. T v i r t i n u:
4.1. Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą (priedas 2),
4.2. Viešojo pirkimo komisijos nario/ Pirkimo organizatoriaus/ eksperto nešališkumo
deklaraciją (priedas 3),
4.3. Viešojo pirkimo komisijos nario /Pirkimo organizatoriaus/ kito asmens konfidencialumo
pasižadėjimą (priedas 4).
5. S k i r i u :
5.1. Pirkimo organizatorius, kurie vykdys visus viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus,
kuriuos pagal šį Įsakymą yra pavesta vykdyti Viešojo pirkimo komisijai (priedas 5).
5.2. Loritą Mykolaitienę, centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėją, nagrinėti tiekėjų
pretenzijas. Jos ligos, atostogų ar komandiruotės atveju - Lionę Sunklodienę centralizuoto
vidaus audito skyriaus vyr. specialistę.
5.3. Danutę Truškauskienę, mokesčių administravimo skyriaus vedėją, vesti pirkimų verčių
apskaitą.

6. N u s t a t a u, kad Viešojo pirkimo komisijos nariai ir Pirkimo organizatoriai savo
funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo
pasižadėjimą.
7. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. A-874
„Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo, supaprastintų
pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių patvirtinimo ir pirkimo organizatorių
paskyrimo”;
7.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. įsakymą Nr.A-137 „Dėl
viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo, supaprastintų pirkimų
taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių patvirtinimo ir pirkimo organizatorių paskyrimo”
pakeitimo”;
7.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 27 d. įsakymą Nr.A-180 „Dėl
viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo, supaprastintų pirkimų
taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių patvirtinimo ir pirkimo organizatorių
paskyrimo”pakeitimo”;

Administracijos direktorius

Vitalijus Žiurlys

Danutė Truškauskienė
2008-09-

.
,

