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                                         VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽASLIŲ PSPC 2017 METAMS PIRKIMŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Planuojama

pirkimo 
pradž ia

Planuojama
apimtis eur

Pirkimo būdas Tipas
Sutarties
trukmė

BVPŽ

1. Ūkio ir švaros prekės 2017-01-04 200
Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas
Prekės 36 mėn. 37700000-7

2. Kanceliarinės prekės 2017-01-04 700
Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas
Prekės 36 mėn. 30190000-7

3. Elektros prekės 201701-04 100
Mažos vertės neskelbiamas 

pirkimas
prekės neterminuota 3120000-8

4.
Dezinfekcinės medžiagos

Steriliz.
2017-01-04 1000

Mažos vertės neskelbiamas 
pirkimas

prekės 36 mėn. 33190000-8

5.
Reagentai ir laboratorijos

priemonės
201701-04 5000

Mažos vertės neskelbiamas 
pirkimas

prekės 36 mėn. 33696000-5

6.
Medicininės tvarsliavos

prekės
2017-01-04 400

Mažos vertės neskelbiamas
pirkimas

prekės 36 mėn. 33141000-0

7. Kuras 2017-02.01 1600
Mažos vertės pirkimas 

nesklebiamas
prekės 12 mėn. 091111-1

8. Degalai 2017-01-04 1000
Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamas
prekės neterminuota 09134200-9

9. Statybinės prekės 2017-01-04 100
Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamas
prekės 36 mėn. 44000000-0

10.
Medikamentai pirmai 

pagalbai
2017-01-04 700

Mažos vertės neskelbiamas 
pirkimas

prekės 36 mėn.

33610000-9
33620000-2
33692100-8
33692510-5
33692700-4

11.
Odontologinės

medž iagos gydymui ir 
profilaktikai

2017-01-04 4500
Mažos vertės neskelbiamas 

pirkimas
prekės 36 mėn.

3314810-1
33141830-7
33141840-0
33141850-3



12.
Smulkus medicininis 

inventorius
2017-02.02 300

Mažos vertės neskelbiamas 
pirkimas

prekės 36 mėn.

33131100-8
33131200-9
33139900-1
33131500-2
33131600-3

13. Medikamentai 2017-01-04 700
Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamas
prekės 36 mėn. 3360000-6

14. Santechnikos prekės 2017-01-04 Pagal poreikį
Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamas
prekės 36 mėn 4440000-4

15.
Paslaugos: bl. spausd.,

apsaugos pasl.
2017-01-04 600

Mažos vertės pirkimas
neskelbiamas

paslaugos
neterminuota

7971000-4

16. Komunalinės paslaugos 2017-01-04
Pagal 

sunaudojimą
Vieninteliai tiekėjai paslaugos

neterminuota
65000000-3

17.
Med. technikos

aptarnavimo paslaugos 2017-01-04 400
Mažos vertės pirkimas

neskelbiamas
paslaugos neterminuota 50421000-2

18.
Ligon. paslaugos: ambul.
atl. ligonius , labor. tyr.

2017-01-04 4500 Vieninteliai tiekėjai paslaugos neterminuota 40421000-3

19. Elektros energija 2017-01-04 1500
Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas
prekės neterminuota 30211000-2

20. Ryšių paslaugos 2017-01-04 900
Mažos vertės neskelbiamas 

pirkimas
paslaugos neterminuota 64200000-8

21.
Civilinės atsakomybės už 

padarytą žalą
2017-01-04 160

Mažomažos vertės 
neskelbiamas pirkimas

paslaugos 66516000-0

22.
Pastato draudimo 

paslaugos
2017-01-04 200

Mažos vertė neskelbiamas 
pirkimas

paslaugos 60515200-5

23.
Transporto draudimo 

paslaugos
2017-01-04 800

Mažos vertės pirkimas 
neskelbiamas

paslaugos 66514110-0

24.
Paslaugos: GKK,  

skiep.k. išl.
2017-01-04 700

Mažos vertės pirkimas 
neskelbiamas

paslaugos neterminuota 40421000-3

25.
Autom. aptarnavimo 

paslaugos
2017-01-04 800

Mažos vertės pirkimas 
neskelbiamas

paslaugos neterminuota 50421000-1
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		Eil.


Nr.

		Pavadinimas

		Planuojama


pirkimo pradžia

		Planuojama


apimtis eur

		Pirkimo būdas

		Tipas

		Sutarties


trukmė

		BVPŽ



		1.

		Ūkio ir švaros prekės

		2017-01-04

		200

		Mažos vertės neskelbiamas


pirkimas

		Prekės

		36 mėn.

		37700000-7



		2.

		Kanceliarinės prekės

		2017-01-04

		700

		Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas

		Prekės

		36 mėn.

		30190000-7



		3.

		Elektros prekės

		201701-04

		100

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		neterminuota

		3120000-8



		4.

		Dezinfekcinės medžiagos

Steriliz.

		2017-01-04

		1000

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		33190000-8



		5.

		Reagentai ir laboratorijos

priemonės

		201701-04

		5000

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		33696000-5



		6.

		Medicininės tvarsliavos

prekės

		2017-01-04

		400

		Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		33141000-0



		7.

		Kuras

		2017-02.01

		1600

		Mažos vertės pirkimas nesklebiamas

		prekės

		12 mėn.

		091111-1



		8.

		Degalai

		2017-01-04

		1000

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		prekės

		neterminuota

		09134200-9



		9.

		Statybinės prekės

		2017-01-04

		100

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		prekės

		36 mėn.

		44000000-0



		10.

		Medikamentai pirmai pagalbai

		2017-01-04

		700

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		33610000-9

33620000-2


33692100-8


33692510-5


33692700-4



		11.

		Odontologinės

medžiagos gydymui ir profilaktikai

		2017-01-04

		4500

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		3314810-1

33141830-7


33141840-0


33141850-3



		12.

		Smulkus medicininis inventorius

		2017-02.02

		300

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		prekės

		36 mėn.

		33131100-8

33131200-9


33139900-1

33131500-2


33131600-3



		13.

		Medikamentai

		2017-01-04

		700

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		prekės

		36 mėn.

		3360000-6



		14.

		Santechnikos prekės

		2017-01-04

		Pagal poreikį

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		prekės

		36 mėn

		4440000-4



		15.

		Paslaugos: bl. spausd.,

apsaugos pasl.

		2017-01-04

		600

		Mažos vertės pirkimas

neskelbiamas

		paslaugos

		neterminuota



		7971000-4



		16.

		Komunalinės paslaugos

		2017-01-04

		Pagal sunaudojimą

		Vieninteliai tiekėjai

		paslaugos

		neterminuota



		65000000-3



		17.

		Med. technikos

aptarnavimo paslaugos




		2017-01-04

		400

		Mažos vertės pirkimas

neskelbiamas

		paslaugos

		neterminuota

		50421000-2



		18.

		Ligon. paslaugos: ambul.

atl. ligonius , labor. tyr.

		2017-01-04

		4500

		Vieninteliai tiekėjai

		paslaugos

		neterminuota

		40421000-3



		19.

		Elektros energija

		2017-01-04

		1500

		Mažos vertės neskelbiamas

pirkimas

		prekės

		neterminuota

		30211000-2



		20.

		Ryšių paslaugos

		2017-01-04

		900

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		paslaugos

		neterminuota

		64200000-8



		21.

		Civilinės atsakomybės už padarytą žalą

		2017-01-04

		160

		Mažomažos vertės neskelbiamas pirkimas

		paslaugos

		

		66516000-0



		22.

		Pastato draudimo paslaugos

		2017-01-04

		200

		Mažos vertė neskelbiamas pirkimas

		paslaugos

		

		60515200-5



		23.

		Transporto draudimo paslaugos

		2017-01-04

		800

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		paslaugos

		

		66514110-0



		24.

		Paslaugos: GKK,  skiep.k. išl.

		2017-01-04

		700

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		paslaugos

		neterminuota

		40421000-3



		25.

		Autom. aptarnavimo paslaugos

		2017-01-04

		800

		Mažos vertės pirkimas neskelbiamas

		paslaugos

		neterminuota

		50421000-1





