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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“  

2017 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO SUVESTINĖ 

 
Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas Pirkimo objekto 

kodas pagal BVPŽ 

(ir papildomi kodai) 

Planuojama 

pirkimo vertė 

(EUR su PVM) 

Planuojamos 

pirkimų 

procedūros 

(ketv.) 

Pirkimo būdas Pastabos 

1. Maisto produktai (pagal atskiras 

produktų grupes): 

- duonos gaminiai, 

- grūdų malūno produktai, 

krakmolas ir krakmolo 

gaminiai; 

- įvairūs maisto produktai; 

- mėsa ir jos produktai; 

- sultys, perdirbti vaisiai ir 

daržovės, uogos ir pan. prod.; 

- pienas ir jo produktai; 

- bulvės, daržovės, vaisiai; 

- sušaldyta žuvis, žuvies file, 

aliejus, kiaušiniai. 

 

150000000-8 

15810000 -9 

15800000-6 

15600000-4 

15100000-9 

15320000-7 

15330000-0 

15500000-3 

03210000-6 

15300000-1 

03210000-6 

15200000-0 

15400000-2 

03142500-3 
 

45000,00 I - IV Mažos vertės 

skelbiami pirkimai 

pagal atskiras 

produktų grupes 

CVP IS 

 

 Pirkimai  pagal 2017-01-

04 sudarytas maisto 

produktų pirkimo – 

pardavimo sutartis su  

UAB „Sanitex“, 

AB „Žemaitijos pienas“, 

UAB „Senoji eglė“.va 

2. Materialinio turto remontui skirtos 

prekės: 

- įvairios statybinės medžiagos, 

- elektros lemputės, 

- čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir 

pan. įtaisai, 

- įrankiai, vyriai, tvirtinimo 

detalės, varžtai ir kt. 

 

 

44190000-8 

 

 

31510000-4 

 

 

2000,00 I – IV 

Pagal  

poreikį 

MVP. Žodinė 

apklausa   

(vizuali apžiūra  

prekių pardavimo 

vietose, gamintojų 

kataloguose, 

reklaminėje 

medžiagoje, 

Žodinės sutartys su  

sąskaita - faktūra 



- spynos, raktai ir vyriai, 

- įvairūs surenkamieji ir susiję 

gaminiai (santechnikos 

priemonės), 

- kitos panašios prekės 

42130000-9 

44500000-5 

 

 

44000000-4 

 

naudojantis 

įvairiais 

išpardavimais ir 

akcijomis) 

3. Kitos prekės: 

- popierius spausdintuvams, 

- įvairi biuro įranga ir 

reikmenys, 

- tualetinis popierius, popieriniai 

rankšluosčiai ir servetėlės, 

- plovikliai, valikliai, įvairios 

higienos ir švaros prekės, 

- muzikos instrumentai, sporto 

prekės, žaidimai, žaislai, 

dekoracijos, rankdarbiai, 

- vaikų darželio baldai, 

- ugdymui skirtos priemonės, 

- laisvalaikio įrenginiai, 

- popieriniai ir kartoniniai 

žurnalai, apskaitos knygos, 

blankai, plakatai, prenumerata 

ir kt. spaudiniai, 

- žaliuzės, roletai, užuolaidos, 

- virtuvės reikmenys, 

- kitos pan. prekės 

 

 

30197630-1 

 

30190000-7 

 

39830000-0 

 

37000000-8 

 

 

39161000-8 

09132000-3 

37416000-7 

22800000-8 

 

22800000-8 

22000000-0 

39515000-5 

 

39221100-8 

17900,00 I – IV 

Pagal 

poreikį 

MVP.  

Pirkimai per CPO; 

 

Žodinė apklausa   

(vizuali apžiūra  

prekių pardavimo 

vietose, gamintojų 

kataloguose, 

reklaminėje 

medžiagoje, 

naudojantis 

įvairiais 

išpardavimais ir 

akcijomis) 

 

Sutartys raštu; 

 

Žodinės sutartys su  

sąskaita – faktūra. 

4. Apranga ir patalynė: 

- profesiniai drabužiai, specialūs 

darbo drabužiai, 

- tekstilės audiniai ir susiję 

gaminiai, 

- skalbimo paslaugos.  

 

 

18100000-0 

 

19200000-8 

98300000-6 

2500,00 I - IV MVP.  

Žodinė apklausa   

 

Žodinės sutartys su  

sąskaita – faktūra. 

5. Ryšių paslaugos (telefonai, internetas) 64212000-1 

72400000-4 

400,00 I - IV MVP.  

 

Pagal sutartis 



6. Komunalinės paslaugos 65000000-3 27900,00 I - IV Sutartys pagal 

fiksuotus tarifus 

Elektros energijos 

pirkimas CPO 

7. Kvalifikacijos kėlimas: 

- mokomieji seminarai, 

- mokymai, pratybos. 

80522000-9 1100,00 I - IV MVP.  

 

 

8. Kitos paslaugos: 

- IT paslaugos, 

- su  renginiais  susijusios 

paslaugos (įvairi edukacinė 

veikla), 

- apsaugos paslaugos, 

- deratizacijos ir dezinsekcijos 

paslaugos, 

- gaisrinės saugos įrenginių 

patikros paslaugos, 
- šilumos, vandens,  temperatūros 

ir svorio matavimo priemonių,  
elektros prietaisų ir įrangos  
patikros ir remonto paslaugos, 

- laboratorinių ir metrologinių 

tyrimų paslaugos, 

- kitos įvairios paslaugos . 

 

72000000-5 

 

 

79952000-2 

79000000-4 

 

90922000-6 

 

50413200-5 

 

50410000-2 

 

 

71900000-7 

71632000-7 

9600,00 I – IV 

Pagal  

poreikį 

MVP Ir pagal sutartis 

 

 

Plano suvestinę parengė ūkvedė Rita Sabonaitienė 

 


