
 Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių

                                                       2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

2022 M.  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO KEITIMO PROCEDŪROS

PATIKROS LAPAS

2022 m. lapkričio 8  d.  Nr. ______

Druskininkai

I DALIS

5 pirkimo plano  papildymas

1. Patikslinto Pirkimų plano data ir Nr. 2022-11-21 Nr. 6

2. Pirkimo objektas Elektrinės viryklės su orkaite

3. Numatomo pirkimo vertė Eur be PVM 1000

4. BVPŽ kodas 39711361

II DALIS

Eil.

Nr.
TIKRINIMO OBJEKTAS

ĮVERTINIMAS

Taip / Ne

1. Metinis Pirkimų planas tikslinamas – tikslinama informacija apie 

įtrauktus į metinį Pirkimų planą pirkimus
x      ☐

2. Metinis Pirkimų planas tikslinamas – metinis Pirkimų planas 

papildomas naujais pirkimais
x     ☐

3. Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – tikslinama informacija apie 

įtrauktus į suvestinę pirkimus
☐      ☐

4. Viešųjų pirkimų suvestinė tikslinama – suvestinė papildoma naujais 

pirkimais
☐      ☐

5. Numatomos pirkimų vertės perskaičiuotos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio nuostatomis ir 

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika

☐      ☐

Direktoriaus pavaduotojas     2022-11-21 Aurimas Peleckas

(Už pirkimų planavimą, 

organizavimą ir organizavimo 

priežiūrą atsakingo asmens 

pareigos)

(parašas, data) (vardas, pavardė)

Finansininkė    2022-11-21 Agnė Lazickaitė

(Finansininko pareigos) (parašas, data) (vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

https://verslolink.lt/viesuju-pirkimu-paieska/?s=&ip=&ik=&im=&k=39711361&st=&dn=


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) 2022 m. pirkimo plano pakeitimas (elektrinės viryklės

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-11-22 Nr. MP-88

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aurimas Peleckas Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-11-22 08:00

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-11-22 08:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-13 09:19 - 2025-10-12 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221117.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-22)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-11-22 nuorašą suformavo Aurimas Peleckas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




