
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021 M. VASARIO 11 D. NR. VTA-I21-42 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 7 dalimi:

1. P a k e i č i u  uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Bendrovė) mažos vertės
pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Bendrovės generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 11 d.
įsakymu  Nr.  VTA-I21-42  „Dėl  uždarosios  akcinės  bendrovės  „VILNIAUS  VANDENYS“  mažos  vertės  pirkimų
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

1.1. Pakeičiu 3.2.1. punktą ir jį išdėstau taip:
„3.2.1.  atliekama apklausiant  mažiausiai  vieną  Tiekėją,  siūlantį reikiamas  prekes,  paslaugas  ar  darbus.

Perkantysis subjektas visais atvejais gali apklausti ir daugiau Tiekėjų. Jei numatoma Pirkimo sutarties vertė yra
lygi arba didesnė kaip 5 000 eurų be PVM ir Pirkimo iniciatorius nurodo, kad prekės, paslaugos ar darbai turi
būti  perkami  iš  vieno  Tiekėjo,  jis  Pirkimų  skyriui  turi  pateikti  per  DVS  argumentuotą  tarnybinį  raštą
pagrindžiantį pirkimą iš vieno Tiekėjo;“

1.2. Pakeičiu 3.2.2. punktą ir jį išdėstau taip:
„3.2.2.  atliekama  žodžiu  (telefonu,  tiesiogiai  prekybos  vietoje,  vertinama  internete  Tiekėjų  skelbiama

informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) arba raštu (CVP IS priemonėmis , elektroniniu paštu
ar kitomis priemonėmis). Žodžiu gali būti atliekamas pirkimas, jei pirkimo vertė yra mažesnė kaip 5 000 eurų
(be PVM);“

1.3. Pakeičiu 4.1.2. punktą ir jį išdėstau taip:
„4.1.2. Pirkimo organizatorius – kai vykdoma Neskelbiama apklausa ir, kai Pirkimo vertė yra mažesnė kaip 5

000  eurų  be  PVM,  ir  Bendrovės  darbuotojas  yra  paskirtas  Pirkimo  organizatoriumi  Bendrovės  generalinio
direktoriaus įsakymu;“

1.4. Pakeičiu 9.4. punktą ir jį išdėstau taip:
„9.4. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai Pirkimo sutarties vertė yra

mažesnė kaip 5 000 eurų be PVM.“
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. struktūrinių padalinių vadovus su šiuo įsakymu supažindinti darbuotojus;

2.2. Pirkimų skyriaus vadovą paskelbti uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ mažos vertės
pirkimų  organizavimo  tvarkos  aprašo  pakeitimą  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Pirkimų skyriaus vadovas, o už įsakymo
vykdymo kontrolę Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius.

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rengė: Simona Kiūdytė, tel. 8 687 14520, el. p. simona.kiudyte@vv.lt
Bendras supažindinimas: Pirkimų skyrių, struktūrinių padalinių vadovus
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