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Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 40 p., Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo

patvirtinimo“ patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.3. p., Negalią turinčių asmenų centro

,,Korys“ direktorės 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-30 ,,Dėl negalią turinčių asmenų centro

,,Korys“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis

taisyklėmis:                                                                             

1. S k i r i u   pirkimų iniciatoriais: 

1.1. Kristiną Čiuderienę, direktorės pavaduotoją socialiniams reikalams;

1.2. Daivą Buinickaitę, Socialinių paslaugų asmenims su judėjimo ir kompleksine negalia

padalinio vedėją;

1.3. Eglę Jasulevičiūtę, Socialinių paslaugų asmenims su intelekto negalia padalinio vedėją;

1.4. Juditą Kliūčienę, Integralios pagalbos padalinio vedėją;

1.5. Benediktą Paulauską, Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovą;

1.6. Ingridą Stasiulaitienę, vyresniąją specialistę dokumentų valdymui;

1.7. Gintarą Čistovą, specialistą užimtumui;

1.8. Sigitą Janeckienę, virtuvės darbuotoją.

2. S k i r i u   pirkimų organizatoriumi:

2.1. Jolitą Gylienę, vyresniąją specialistę pirkimams.

3. S k i r i u CVP IS administratoriumi, už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų

organizavimo priežiūrą, už sutarčių saugojimą atsakingą asmenį:

3.1. Jolitą Gylienę, vyresniąją specialistę pirkimams.

4. P a v e d u pirkimų organizatoriui vykdyti pirkimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir Negalią turinčių asmenų centro

,,Korys“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis.

Elektroninio dokumento nuorašas



5. T v i r t i n u  naują nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudėtį:

5.1. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas – Diana Skemundrienė, direktorė;

5.2. Komisijos nariai

5.2.1. Jolita Gylienė, vyresnioji specialistė pirkimams;

5.2.2. Daiva Audronė Sadauskienė, vyresnioji specialistė.

6. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Negalią turinčių asmenų centro ,,Korys“ 2020 m. sausio

23 d. įsakymą Nr. V-09 „Dėl negalią turinčių asmenų centro „Korys“ pirkimų organizatorių skyrimo“

ir 2020 m. spalio 07 d. įsakymą Nr. V-73 ,, Dėl 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-09 „Negalią

turinčių asmenų centro „Korys“ pirkimų organizatorių skyrimo“ dalinio pakeitimo.

Direktorė                    Diana Skemundrienė
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