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Planuojamų viešųjų pirkimų (preliminarus) planas 2019 metams 

 

 

Eil. 

Nr.  

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Planuojama 

pradžia 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo 

apimtis, Eur 

be PVM 

Sutarties 

trukmė, 

mėn. 

Tipas Trumpas aprašymas 

1. Automobilių draudimo 

paslaugos 

66514100 

 

2019-01 

2019-04 

 

neskelbiama 

apklausa 

730,00 12 paslaugos Įstaigos automobilių draudimo 

paslaugos.  

2. Automobilių dalys ir 

remonto darbai 

50112100 

(remontas) 

34900000 

(detalės) 

I - IV ketv.  neskelbiama 

apklausa  

3000,00 12 prekės ir 

paslaugos  

Automobilių VW Transporter 

T5 combi ir Citroen Berling 

detalių pirkimas ir remonto 

darbai. 

3. Ventiliacijos įrenginių  

remonto darbai 

50700000 I - IV 

Ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

400,00 

 

12 paslaugos Įstaigos ventiliacijos įrenginių 

priežiūros paslaugos. Pagal 

poreikį atlikti atsiradusius 

remonto darbus. 

4. Kompiuterinės technikos 

detalių  bei kitų priedų 

pirkimas 

30230000 I -IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1500,00 1 prekės Nepertraukiamo maitinimo 

šaltinių pirkimas. Antivirusinės 

programos ir t.t. 

5. Pastato draudimo paslaugos 66515200 2019-11-01 

 

neskelbiama 

apklausa 

450,00 12 paslaugos Centro pastato draudimo 

paslaugos 

6. Mokymosi paslaugos 80511000 I -  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

2000,00   1 paslaugos Pagal poreikį darbuotojai 

vyksta į kvalifikacijos kėlimo 

kursus, mokymus. 

7. Buitinės technikos remonto 50800000 I - IV ketv. neskelbiama 700,00 1  paslaugos Skalbimo mašinų, indaplovių 



paslaugos.  apklausa remonto paslaugos. 

8. Patalynės įsigijimas 39500000 I - IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1500,00 1 Prekės 

 

 

Paklodžių ir patalynės pirkimas 

(20-40 vnt).  

9. Sveikatos priežiūros ir 

slaugos paslaugų pirkimas 

85140000 III-IV ketv. neskelbiama 

apklausa  

9000,00 24 paslaugos Sveikatos priežiūros ir slaugos 

paslaugų pirkimas 

10. Spaudos prenumerata 22200000 I; IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

300,00 12 prekės Spaudos (periodinės) 

prenumerata vieneriems 

metams. 

11. Medicininės paslaugos / 

skiepai  

85100000 

33651600 

I - IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

300,00 12 paslauga Pagal poreikį skiepai  

darbuotojams. 

12. Padangų pirkimas ir 

montavimo darbai 

34350000 I - IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

900,00 

 

1 prekės Pirkimo metu įsigysime 

automobilio padangas ir 

montavimo darbus. 

13. Baldų remontas 

Baldų pirkimas 

50850000 

39151000 

 I -  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3000,00 12 prekės    Pagal poreikį bus atliktas 

baldų remontas,baldų 

pirkimas(stumdomų durų 

pertvara,virtuvės kėdžių 

pirkimas,minkštų baldų 

remontas) 

14. Metinė elektroninių teisės 

aktų  sąvadų prenumerata 

22000000 I - IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

400,00 12 prekės Metinė elektroninių sąvadų 

prenumerata 

15. Kanceliarinės prekės  22800000 I- IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1500,00 12 prekės Pirkimo metu įsigysime 

kanceliarinių prekių (segtuvų, 

rašomų priemonių, rašomo 

popieriaus ir  kitų prekių) 

16. Elektros energijos ir jos 

teikimo pirkimas 

09310000 I- IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

 

12000,00 36 prekės Pirkimo metu įsigysime 

elektros energijos, reikalingos 

centro poreikiams patenkinti 

17. Šalto vandens pirkimas ir 

nuotekų tvarkymas. 

65100000 

90410000 

I-  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

17 000,00 24 paslauga Šalto vandens pirkimas ir 

nuotekų tvarkymas. 

18. Komunalinių atliekų 

tvarkimo paslauga 

90511200 I -  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1600,00 36 paslauga Pirkimo metu pirksime 

komunalinių atliekų išvežimo 

paslaugą. 

19. Sodo technikos remontas, 50110000 I -  IV ketv. neskelbiama 600,00 12 paslauga Pagal poreikį bus atliktas sodo 



priežiūra apklausa technikos remontas 

20. Buitinės technikos pirkimas 39710000 I -  IV ketv. neskelbiama 

 

apklausa 

1000,00 12 prekės Pirkimo metu bus perkama 

buitinė technika. 

21. Medikamentai 

 

33600000 2019-10-01 neskelbiama 

apklausa 

3000,00 12 prekės Kompensacinių vaistų 

priemokos apmokėjimas, 

slaugos priemonių priemokos 

apmokėjimas ir kitų vaistų 

apmokėjimas. 

22. Apranga 18000000 I - IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1500,00 12 prekės Pirksime centro gyventojams 

pagal poreikį drabužius ir 

avalynę. 

23. Pagaminto maisto pirkimas 55320000 I - IV ketv. apklausa 58000,00 12 paslauga Pagaminto maisto pirkimas. 

Maitinimas senyvo amžiaus ir 

neįgalių asmenų.  

24. Kuro  granulių pirkimas 09111400 I- IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

11000,00 12 prekė Medienos granulių, skirtų kurui 

pirkimas. 

25. Asmens higienos 

priemonės.  

33700000 IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3000,00 12 prekės Asmens higienos gaminiai. 

(įklotai, sauskelnės, šampūnai 

ir t.t.) 

26.  Interneto prieigos 

paslauga. (Telia) 

72400000 

 

 III ketv. neskelbiama 

apklausa 

1200,00 

 

36 paslauga  Interneto paslauga. 

27. Remonto ir priežiūros 

paslaugos susijusios su 

pastatais. 

50700000 I - IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

     500,00 1 paslauga Plastikinių langų remontas ir 

reguliavimas. 

28. Pagal užsakyma pagaminti 

spaudiniai 

22458000  I - II ketv. neskelbiama 

apklausa 

200,00 1 prekės Kabinetų lentelės, darbuotojų 

identifikavimo kortelės 

,vizitinės kortelės. 

29. Pašto paslaugos  64110000 I -  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

100,00 12 prekės Pašto ženklų, vokų ir kitų 

prekių pirkimas. 

30. Gėlės 03121200 

03121210 

I -  IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

500,00 12 prekės Laidojimo puokštės, skintos 

gėlės, gėlių vazonai. 

31. Svetainės išlaikymo 

paslaugos 

48224000 I-II ketv. neskelbiama 

apklausa 

350,00 36 paslauga Svetainės talpinimo ir 

išlaikymo paslaugos. 



32. Spausdinimo kasetės , kitos 

spausdintuvų prekės bei 

spausdintuvų remontas. 

Rašalinių spausdintuvų 

pirkimas. 

30237310 

30232150 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

1500,00 36 prekės ir 

paslaugos 

Įstaigos spausdintuvams 

reikalingų prekių ,spausdinimo 

kasečių  įsigijimas ir 

spausdintuvų remontas 

.Rašalinių spausdintuvų 

pirkimas. 

33. Finansų valdymas ir 

apskaitos informacinės 

sistemos „Biudžetas‘‘ 

72267000-4 I ketv. neskelbiama 

apklausa 

 1550,00 36 paslauga Pirkimo metu įsigysime teisę 

naudotis sistemos “Biudžetas“ 

programomis ,vykdyti sistemos 

„Biudžetas “priežiūrą. 

 

 

 

Parengė: ūkio dalies vedėja                                                                             V.Reut 

 

 

 

 


