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2018 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, 
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. ______ 
____________Alytus______________ 

 (vietovės pavadinimas) 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Pagrindinis 
pirkimo 
objekto 
kodas pagal 
BVPŽ, 
papildomi 
BVPŽ kodai 
(jei jų yra) 

Numatomų 
pirkti 
prekių 
kiekiai bei 
paslaugų 
ar darbų 
apimtys 
(jei 
įmanoma) 

Numatoma 
pirkimo vertė 

Numatomas 
pirkimo 
būdas arba 
sutarties 
atitiktis 
Viešųjų 
pirkimų 
įstatymo 4 
straipsnio 2 
dalyje 
nustatytiems 
reika-
lavimams 

Numatoma 
pirkimo 
pradžia 

Ketinamos 
sudaryti 
pirkimo 
sutarties 
trukmė (su 
pratęsimais) 

Ar pirkimas bus 
atliekamas 
centralizuotai, 
naudojantis 
viešosios įstaigos 
Centrinės pro-
jektų valdymo 
agentūros, atlie-
kančios centrinės 
perkančiosios 
organizacijos 
funkcijas, elek-
troniniu katalogu 

Ar pirkimui 
bus taikomi 
Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos 
ministerijos 
nustatyti 
aplinkos 
apsaugos 
kriterijai 

Ar pirkimas 
bus 
elektroninis 
ir atliekamas 
CVP IS 
priemonėmis 

1. 
Vaistai 33600000 

pagal 
poreikį 15000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-I 
ketv. 12 

ne ne taip 

2. 
Laboratoriniai 
reagentai 33696500 

pagal 
poreikį 160000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-II 
ketv. 36 

ne ne taip 



 

3. Laboratoriniai 
reagentai 33696500 

pagal 
poreikį 2250000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-II 
ketv. 36 

ne ne taip 

4. Kompiuterinė 
įranga ir jos 
remontas 30230000 

pagal 
poreikį 

140000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-II 
ketv. 24 

ne ne taip 

5. Alytaus apskrities 
S. Kudirkos 
ligoninės Vaikų ligų 
korpuso patalpų 
kapitalinio remonto 
darbai ir darbo 
projekto parengimas 45453000 

pagal 
poreikį 

703212 
Atviras 
konkursas 

2018-II 
ketv. 12 

ne ne taip 

6. Vienkartinės 
medicininės 
priemonės 33196000 

pagal 
poreikį 

100000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-III 
ketv. 12 

ne ne  taip 

7. Vienkartinės 
medicininės 
priemonės 33196000 

pagal 
poreikį 

100000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-III 
ketv. 12 

ne ne taip 

8. Vienkartinės 
medicininės 
priemonės ir 
reagentai 33196000 

pagal 
poreikį 

100000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-III 
ketv. 12 

ne ne taip 

9. Kraujo paėmimo 
sistemos 33793000 

pagal 
poreikį 150000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-III 
ketv. 36 

ne ne taip 

10. Vienkartinės 
medicininės 
priemonės ir 
reagentai 33196000 

pagal 
poreikį 

190000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-III 
ketv. 12 

ne ne taip 

 



 

11. Dezinfekcijos 
priemonės 24455000 

pagal 
poreikį 120000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 24 

ne ne taip 

12. Kraujo 
komponentai 33141510 

pagal 
poreikį 400000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 24 

ne ne  taip 

13. 
Draudimo 
paslaugos 66510000 

pagal 
poreikį 

67000,00 

Neskelbia
mos 
derybos 

2018-IV 
ketv. 12 

ne ne  taip 

14. 
Vaistai 33600000 

pagal 
poreikį 385000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 12 

ne taip ne 

15. 
Chirurginiai siūlai 33141125 

pagal 
poreikį 60000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 24 

ne ne taip 

16. 
Maisto produktai 15500000 

pagal 
poreikį 950000,00 

Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 12 

ne ne taip 

17. Vaistai ir kiti 
farmacijos 
produktai 33600000 

pagal 
poreikį 

30000,00 
Atviras 
konkursas 

2018-IV 
ketv. 12 

ne ne taip 

 
Viešųjų pirkimų organizatorė                                       Janina Šileikienė 
(už pirkimų planavimą atsakingo asmens pareigos)                   (parašas yra)  (vardas ir pavardė) 

  Direktoriaus pavaduotoja finansams  Teisės ir viešųjų pirkimų grupės 
vadovė-teisininkė 

(pirkimų iniciatoriaus pareigos)  (įstaigos finansininko pareigos)  (įstaigos teisininko pareigos) 

  (parašas yra)  (parašas yra) 
(parašas)  (parašas)  (parašas) 

Janina Šileikienė  Vilma Mikelionienė  Bernadeta Navalinskienė 
(vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė)  (vardas ir pavardė) 

2017-12-29  2017-12-29  2017-12-29 
(data)  (data)  (data) 

__________________________________________________ 


