
 VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  2020 m. viešųjų pirkimų planas     
Eil 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Numatoma 

apimtis 

Pirkimo objekto kodas 

pagal BVPŽ 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

(ketv.)  

Numatomas 

pirkimo būdas 

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais) 

Ar pirkimas 

bus vykdomas 

CVP IS 

priemonėmis? 

(taip/ne) 

Ar 

pirkimas 

bus 

atliekamas 

per CPO 

elktroninį 

katalogą? 

(taip/ne) 

Ar 

pirkimas 

bus 

vykdomas 

pagal LR 

VPĮ 23 

str.1 d. 

nuostatas? 

(taip/ne) 

Ar pirkimui 

bus taikomi 

žaliesiems 

pirkimams 

LR aplinkos 

ministerijos 

nustatyti 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai? 

(taip/ne) 

Pastabos 

               Paslaugos 

  

Nr.               Grupė 501 

Mažos vertės pirkimai 

1 Garantinio remonto 

paslaugos 

pagl poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

50112000-3 'Automobilių 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

I-IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

2 Elektrofiziniai varžų 

matavimai 

pagal poreikį  50116100-2 "Elektros 

sistemų remonto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

                      
  

             Grupė 504 Tarptautiniai pirkimai 

3 Medicinos prietaisų 

metrologinė patikra ir 

techninė priežiūra, 

remonto paslaugos 

pagal poreikį 50400000-9 " Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos " 

II  ketv. atviras  

(tarptautinis) 

pirkimas 

36 mėn.  taip ne ne ne 

  



4 LUKAS aparato 

techninė priežiūra 

6 vnt. 50400000-9 " Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  

                      
  

                  Grupė 505 Mažos vertės pirkimai 

5 Gamtinių dujų sistemų 

priežiūros paslaugos 

Riešės PGSL, 

Maišiagalos 

ambulatorijoje, 

Marijampolio 

ambulatorijoje, 

Nemenčinės 

psichikos centre 

50531200-8 'Dujų 

prietaisų priežiūros 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 507 Mažos vertės pirkimai 

6 Liftų techninės būklės 

tikrinimo paslaugos 

VRCP 4 liftai 50750000-7 "Liftų 

priežiūros paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne   



7 VšĮ VRCP įstaigų 

šildymo, vandentiekio 

ir nuotekų sistemų 

eksploatacijos ir 

priežiūros paslaugos 

šildymo, karšto ir 

šalto 

vandentiekio, 

nuotekų sistemų, 

sanitarinių mazgų 

ir WC priežiūra, 

avarijų 

likvidavimas ir 

eksploatacija 

50720000-8  "Centrinio 

šildymo remonto ir 

priežiūros paslaugos   

"Čiaupų remonto ir 

priežiūros paslaugos 

", 45259100-8 "Nuotekų 

įrenginių remonto ir 

priežiūros darbai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 508 

Mažos vertės pirkimai 

8 Automatinių durų  

remonto ir priežiūros 

paslaugos 

pagal poreikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

9 Plastikinių durų ir 

langų remonto ir 

priežiūros paslaugos 

pagal poreikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne 

  

10 VšĮ VRCP ir jos įstaigų 

katilinių ir šilumos 

punktų techninės 

priežiūros paslaugos 

pagal poreikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24  mėn.  ne ne ne ne 

  



11 Priešgaisrinės ir 

apsauginės 

signalizacijos 

priežiūros ir remonto 

paslaugos 

pagal preikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

12 Funkcinių lovų 

remonto paslaugos 

pagal preikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne 

  

13 Gesintuvų priežiūra gesintuvų 

patikros ir 

pildymo 

paslaugos 

50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

  
                    

  

  
Grupė 553 

Mažos vertės pirkimai 

14 Maitinimo paslaugos 

seminarų metu 

maitinimo 

paslaugos 

seminarų metu, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai  

55320000-9 "Maisto 

tiekimo paslaugos"  

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

  
                    

  

  

Grupė 555 (socialinės paslaugos ir kitos specialiosios paslaugos) Supaprastinti pirkimai 

15 Pacientų maitinimo 

paslaugos 

Riešės PGSL, 

Juodšilių PGSL, 

Šumsko PGSL 

55523000-2 "Pagaminto 

valgio tiekimo kitoms 

įmonėms ar kitoms 

institucijoms paslaugos" 

IV ketvr. (supaprastintas) 

atviras konkursas 

36 mėn. taip ne ne ne   



  
                    

  

  

Grupė 641 

Mažos vertės pirkimai 

16 

Korespondencijos 

siuntimo paslaugos 

pagal poreikį 64110000-0 "Pašto 

paslaugos"  

IV ketv.  CPO 36 mėn. ne taip ne ne   

  
                    

  

  Grupė 642 Mažos vertės pirkimai 

17 Paslaugos už 

papildomai išnaudotą 

disko vietą 

paslaugos už 

papildomai 

išnaudotą disko 

vietą Hostex.lt, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

64216120-0 'Elektroninio 

pašto paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

18 SMS žinučių siuntimas Santaros 

klinikųos SMS 

žinučių siuntimas   

6421200-6 "Viešojo 

judriojo telefono ryšio 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

                        

  Grupė 661   

19 Banko pervedimo 

paslaugos 

tarptautinio 

pavedimo 

paslaugos 

66110000-4 'Bankų 

paslaugos"  

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

                  Grupė 665 

Mažos vertės pirkimai 

20 Portatyvios 

odontologinės įrangos 

draudimas  

vežiojamos 

odontologinės 

įrangos 

draudimas 

66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne   



21 GMP planšečių 

draudimas  

6 vnt. 66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne ne   

22 Automobilių Kasko 

draudimas 

VšĮ VRCP 

automobilių 

draudimas 

66514100-7 "Su transportu 

susijęs draudimas" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn taip ne ne ne 

  

23 Automobilų 

TPVCAPD draudimas 

VšĮ VRCP 

automobilių 

draudimas 

66514100-7 "Su transportu 

susijęs draudimas" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn taip ne ne ne 

  

24 Kompiuterinės 

technikos draudimas 

pagal poreikį 66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn taip ne ne ne 

  

25 Kilnojamo turto 

draudimas 

pagal poreikį 66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn taip ne ne ne 

  

26 Nekilnojamojo turto 

draudimo paslaugos 

nekilnojamojo 

turto draudimas 

66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn taip ne ne ne 

  

27 Darbuotojų draudimas 

nuo nuo nelaimingų 

atsitikimų 

1 komp. paslaugų 66512000-3 "Draudimo 

nuo nelaimingų atsitikimų 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn ne ne ne ne   



28 Sveikatos draudimas 3 asmenims 66512200-4 "Sveikatos 

draudimo paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

29 Sveikatos draudimas 4 asmenims 66512200-4 "Sveikatos 

draudimo paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

30 Sveikatos draudimas 4 asmenims 66512200-4 "Sveikatos 

draudimo paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

31 Sveikatos draudimas 3 asmenims 66512200-4 "Sveikatos 

draudimo paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                      

  

                  Grupė 713 

Mažos vertės pirkimai 



32 Paberžės ambulatorijos 

pastato žemės sklypo 

projekto parengimas 

1 projektas 71319000-7 "Ekspertų 

paslaugos" 

I  ketv.  neskelbiama 

apklausa 

20 mėn. ne ne ne ne 

  

33 Evakuacinių planų 

braižymas 

VšĮ VRCP rekia 

atnaujinti 

evakavimo 

planus 

71319000-7 "Ekspertų 

paslaugos" 

II  ketv.  neskelbiama 

apklausa 

8 mėn. ne ne ne ne 

  

                      
  

                  Grupė 722 

Mažos vertės pirkimai 

34 Med.I.S  priežiūros 

paslaugos 

1 komp. paslaugų 72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

35 Med.I.S  informacinių 

pranešimų siuntimas 

Laboratorinių 

tyrimų 

informacinių 

pranešimų 

siuntimas 

72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

36 HX v2 svetainės 

talpinimo paslauga 

1 kompl. 

Paslaugų 

72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

37 Domeno vardo 

registracijos paslauga 

1 kompl. 

paslaugų 

72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  



38 GMP automobilinės 

techninės programinės 

įrangos priežiūra 

10 automobilių 72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

36 mėn.  taip ne ne ne 

  

39 Elektroninės pacientų 

valdymo sistemos 

techninis aptarnavimas 

pagal poreikį 72267000-4 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

40 Automobilių stebėjimo 

paslaugos 

1 komp. paslaugų 72267000-4 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne ne   

41 Atsarginio duomenų 

kopijavimo paslauga  

1 komp. paslaugų 72261000-2 "Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

42 Darbo užmokesčio 

programos priežiūra 

programos 

"Butent" 

priežiūros 

autorinės 

paslaugos 

72267000-7 "Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 724 

Mažos vertės pirkimai 

43 Duomenų perdavimo 

paslaugų pirkimas 

pagal poreikus 72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   



44 Fiksuotas 4G internetas 

biurui 

1 komp. paslaugų 72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24  mėn.  ne ne ne ne   

45 Papildomas el. laiškų 

siuntimas 

papildomai 1000 

laiškų 

72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

46 WI-FI  1 komp. paslaugų 72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne   

                        

  Grupė 751 

Mažos vertės pirkimai 

47 Išorės ekspertų 

paslaugos  

projekto 

mokėjimo 

prašymų ir 

ataskaitų 

parengimas) 

75100000-7 

'Administarvimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

20 mėn. ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

                  Grupė 791 

Mažos vertės pirkimai 

48 Notarų paslaugos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79100000-5 "Teisinės 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

49 Duomenų apsaugos 

paslaugos 

duomenų 

apsaugos 

pareigūno 

paslaugos 

79100000-5 "Teisinės 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

50 Teisinės paslaugos pagal poreikį 

teisinės 

konsultacijos 

79100000-5 "Teisinės 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne ne   

                        



  Grupė 792 

Mažos vertės pirkimai 

51 Audito paslaugos 2019 ir 2020 m. 

veiklos ir 

finansinių 

ataskaitų audito 

paslaugos 

79212000-3 "Audito 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne ne 

  

52 Audito paslaugos projekto išlaidų 

patikrinimas 

79212000-3 "Audito 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

20 mėn. ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

                  Grupė 793 

Mažos vertės pirkimai 

53 Projekto straipsnių 

publikavimas 

2 straipsniai 79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

54 Projekto straipsnių 

publikavimas 

2 straipsniai 79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

55 Skelbimai 

laikraščiuose 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  



56 Viešinimo paslaugos VRCP viešinimo 

paslaugos, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

57 Projekto viešinimo 

paslaugos 

900 vnt. 

tušinukų, 900 

vnt. užrašų 

knygelių, USB 

raktų 2 vnt. 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn.  ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

                  Grupė 794 

Mažos vertės pirkimai 

58 Konsultacinės 

paslaugos 

projektų 

konsulatvimo 

paslaugos 

79400000-8 "Verslo ir 

valdymo konsultacinės bei 

susijusios paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

59 Turto vertinimo 

paslaugos 

neveikiančio 

kompiuterinio 

tomografo 

įvertinimo 

paslaugos 

79419000-4 "Vertinimo 

konsultacinės paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

                      
  

                  Grupė 795 

Mažos vertės pirkimai 



60 Baltarusijos projekto 

dokumentų vertimo  

paslaugos 

preliminariai 40 

psl.  

79530000-8 'Vertimo raštu 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

61 Projekto vertimo 

paslaugos 

medžiagos 

pažeidžiamiems 

vertimo ir 

spausdinimo 

paslaugos  

79530000-8 'Vertimo raštu 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

62 Vertimo paslaugos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79530000-8 'Vertimo raštu 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 797 

Mažos vertės pirkimai 

63 GPAIS ataskaitos 

suformavimo 

paslaugos 

GPAIS ataskaitos 79723000-8 "Atliekų 

analizės paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

64 GPAIS apskaitos 

vykdymo  paslaugos 

GPAIS apskaitos 

vykdymas, 

ataskaitų 

pateikimo 

paslaugos 

79723000-8 "Atliekų 

analizės paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 799 

Mažos vertės pirkimai 



65 Šventės organizavimo 

paslaugos 

Šventės 

Medicinos 

darbuotojų diena 

organizavimas, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

79952100-3 " Kultūrinių 

renginių organizavimo 

paslaugos" 

I ketv. apklausa  3 mėn.  ne ne ne ne 

  

66 Kalėdinio, 

naujametinio vakaro 

darbuotojams 

organizavimo 

paslaugos 

išvyka į teatrą 79952100-3  "Kultūrinių 

renginių organizavimo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne   

67 Fotosesija patalpų ir 

darbuotojų 

fotosesija 

79961000-8 "Fotografijos 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

68 Elektroninių paslaugų 

prenumeratos 

paslaugos  

elektroninių 

sąvadų 

prenumerata, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79980000-7 

"Prenumeratos paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne ne   

69 Projekto renginio 

organizavimo 

paslaugos 

palapinių, 

įrangos nuoma 

pagal baltarusijos 

projektą  

79952100-3 " Kultūrinių 

renginių organizavimo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

  Grupė 805 (socialinės paslaugos ir kitos specialiosios paslaugos) Mažos vertės pirkimai 



70 Mokymai, seminarai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

80522000-9 "Mokomieji 

seminarai" 80510000-2 

'Specialistų mokymo 

paslaugos" 

I-IV ketv. apklausa vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

71 Privalomųjų pirmosios 

pagalbos ir higienos 

įgūdžių žinių mokymų 

kursai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

72 Užsakomieji/ 

išvykstamieji  VRCP 

darbuotojų mokymai  

Kokybės vadybos 

ir komandos 

formavimo 

mokymai 

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn. ne ne ne ne   

73 Bender-geštalt arba 

lygiaverčiaimokymai 

vertinimo 

instrumento 

mokymai 

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

                        

  Grupė 851 (Socialinės paslaugos ir kitos specialiosios paslaugos) Mažos vertės pirkimai 

74 Patologiniai tyrimai pagal poreikį 85145000-7 " Medicinos 

laboratorijų teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

75 Tuberkuliozės tyrimai pagal poreikį 85145000-7 "Medicinos 

laboratorijų teikiamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   



76 Išorinė kokybės 

kontrolė 

pagal poreikį 85145000-7 " Medicinos 

laboratorijų teikiamos 

paslaugos" 

II ketv.  neskalbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

77 Baseino vandens 

kokybės ir klinikiniai 

mikrobiologiniai 

tyrimai 

pagal poreikį 85145000-7 "Medicinos 

laboratorijų teikiamos 

paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 905 

Mažos vertės pirkimai 

78 Medicininių atliekų 

surinkimo ir išvežimo 

paslaugos 

preliminarus 

kiekis apie 

10000,00 kg.  

90524000-6 "Paslaugos, 

susijusios su medicinos 

atliekomis" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

79 Stambiagabaričių 

atliekų išvežimas 

1 konteinerio 

nuoma ir atlikeų 

išvežimas 

90512000-9 "Atliekų 

vežimo paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 906 

Mažos vertės pirkimai 

80 Aikštelės valymas, 

sniego stumdymo 

paslaugos 

pagal poreikį 90620000-9 " Sniego 

valymo paslaugos"  

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne   

                        

                  Grupė 909 

Mažos vertės pirkimai 



81 Dezinfekcijos ir 

deratizacijos paslaugos 

patalpų priežiūra 

pagal poreikį 

90922000-6 "Kovos su 

kenkėjais paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne   

                      
  

       Grupė 983 

Mažos vertės pirkimai 

82 Medicininių drabužių, 

patalynės skalbimas 

pagal poreikį 98310000-9 "Skalbimo ir 

sauso valymo paslaugos" 

I ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne ne 

  

83 Medicininių drabužių, 

patalynės skalbimas 

pagal poreikį 98310000-9 "Skalbimo ir 

sauso valymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

84 Automobilių aikštelių 

stovėjimo paslaugos 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

98351100-9 "Automobilių 

stovėjimo aikštelių 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

                      
  

  

Prekės   

       Grupė 091 
Tarptautiniai pirkimai 

85 Suskystintos naftos 

dujos  

Šumsko PGSL, 

kiekis apie  

25000 kg.  

09133000-0 "Suskystintos 

naftos dujos" 

IV ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne ne 

  



86 Kietas kuras N. Vilnios BPG, 

Medininkų BPG, 

Rukainių 

ambulatorijai- 

akmens anglis, 

akmens anglies 

granulės, malkos 

šildymui 

09111100-1 'Akmens 

anglys", 09111200-2 'Iš 

akmens anglių pagamintas 

kuras"; 03413000-8 'Kurui 

skirta mediena" 

IV ketv. nekelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  

87 Dyzelinis kūras 

šildymui 

Juodšilių PGSL 

ir ambulatorija, 

kiekis apie 20000 

l 

09134200-9 'Dyzelinis 

kuras" 

IV  ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne ne   

88 Gamtinės dujos dujų tiekimo 

objektai: 

Maišiagalos , 

Marijampolio 

ambulatorijose, 

Nemenčinės 

psichikos centre, 

Riešės PGSL iki 

270 MWh 

09123000-7 "Gamtinės 

dujos", 65200000-5 "Dujų 

paskirstymo ir susijusios 

paslaugos" 

III ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne ne 

  

89 Degalai automobiliams pagal poreikį 09134200-9 "Dyzelinis 

kuras" 09132000-3 

"Benzinas" 

III ketv. atviras konkursas 

(tarptautinis  

pirkimas) 

36 mėn. taip ne ne ne konsoliduotas 

pirkimas 

                      
  

  Grupė 244 

Supaprastinti pirkimai 

90 Dezinfekcinės 

medžiagos 

pagal poreikį 24455000-8  

"Dezinfekcijos priemonės" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

36 mėn. taip ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 229 

Mažos vertės pirkimai 



91 EKG porpierius GMP 384 vnt. 22993000-7 "Šviesai 

jautrus, šilumai jautrus 

arba termografinis 

popierius ir kartonas" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

92 EKG popierius ir kiti 

priedai 

pagal poreikius  22993000-7 "Šviesai 

jautrus, šilumai jautrus 

arba termografinis 

popierius ir kartonas" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

                      
  

  Grupė 302 Supaprastinti pirkimai 

93 Techninės įrangos 

pirkimas 

kompiuterinės 

įrangos priedai 

30237000-9 "Kompiuterių 

dalys, priedai ir 

reikmenys" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

94 Spausdintuvai 6 vnt. 30232110-8 " Lazeriniai 

spausdintuvai " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

95 Nešiojamas 

kompiuteris 

1 vnt.  30213100-6 "Nešiojamieji  

kompiuteriai"  

I ketv. nekelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

96 Planšetė 1 vnt. 30213200-7 "Planšetiniai 

kompiuteriai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

97 Toneriai kurių nėra CPO 30237310-5 'Spausdintuvų 

kasetės" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

24 mėn. taip ne ne ne   



98 Projekto kompiuterinė 

įranga 

4 kompiuteriai, 2 

monitoriai, 2 

nešiojami 

kompiuteriai 

30213000-5 "Asmeniniai 

kompiuteriai"30213100-6 

"Nešiojamieji  

kompiuteriai" 32323000-3 

"Vaizdo monitoriai"  

III ketv. CPO 4 mėn.  ne taip ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

99 Kompiuterinės įrangos 

pirkimas 

kompiuteriai bus 

perkami pagal 

poreikį vykdant 

atskirus 

pirkimus, viso 

apie 20 vnt.    

30213000-5 "Asmeniniai 

kompiuteriai" 

I-IV ketv. CPO nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne taip ne taip   

100 Multifikaciniai aparatai 

ir spaudintuvai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

30232110-8 " Lazeriniai 

spausdintuvai " 

II-IV ketv. CPO nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne taip ne taip 

  

101 Monitoriai 25 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

30231000-7 "Kompiuterių 

ekranai ir pultai" 

II-IV ketv. CPO nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne taip ne taip 

  

102 Toneriai pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30237310-5 'Spausdintuvų 

kasetės" 

II-IV ketv. CPO nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne taip ne ne   

                      
  

                  Grupė 331 

Tarptautiniai pirkimai 

103 Lašelinių stovai 4 vnt.  33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   



104 Šaltame vandenyje 

tirpūs skalbinių maišai 

pagal poreikį 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

105 Kraujospūdžių aparatai 30 vnt., įvairių 

dydžių 

33123100-9 

'Kraujospūdžio matavimo 

aparatai" 

I  ketv. neskelbiama 

apklausa 

3  mėn.  ne ne ne ne   

106 Milteliai sodapūtei pagal poreikį 33141800-8 

"Stomatologinės 

medžiagos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

  12 mėn.  ne ne ne ne   

107 Burnos higienistams 

skirtos vaizdinės 

priemonės 

dantų muliažai, 

dantų modeliai su 

breketais, 

tarpdančių 

šepetėliai 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

108 Vienkartiniai 

ginekoliginiai skėtikliai 

M-950 vnt,  L-

650 vnt., S-595 

vnt. 

33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  

109 Smulkios medicinos 

priemonės 

įvairios 

medicinos 

priemonės, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienakartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

110 Odontologinio 

įrenginio komplektas 

1 vnt., VRCP, 1 

vnt. Paberėžs 

ambulatorijai 

33192400-6 

"Stomatologinė darbo 

įranga" 

I ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn. taip ne ne ne 

  



111 Autorefraktometras 1 vnt.  33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

I ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne ne 

  

112 Procedūrinė kėdė funkcinė kėdė 

procedūrų kab. 

Skaidiškių 

ambulatorijai - 1 

vnt. 

33192000-2 "Medicininiai 

baldai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

  

113 Odontologo darbo 

vietos įranga 

 1 kompl. "33192400-6 

"Stomatologinė darbo 

įranga" 

I ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

6 mėn. taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 



114 Medicinos įranga  27 pirkimo dalys 33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

I ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

6 mėn. taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone". Papildomi 

BVPŽ: 33197000-7 

"Medicinos 

kompiuterinė įranga", 

31515000-9 

"Ultravioletinės 

lempos",33123200-0 

"Elektrokardiografijos 

prietaisai" 33182100-

0 "Defibriliatorius"     

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

33192000-2 

"Medicininiai baldai" 

38311000-8 

"Elektroninės 

svarstyklės ir 

priedai", 33192100-3 

"Medicininės 

paskirties lovos", 

33193100-0 "Invalidų 

vežimėliai ir invalidų 

kėdės su ratukais", 

39143112-4 

"Čiužiniai" 

115 Intraosalinių adatų 

komplektas 

2 kompl.  33140000-3 "Medicinos 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

116 Medikamentų tašės su 

ampuliatoriais 

3 vnt.  33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

  

117 Medicininės širmos  1 vnt. 1 dalies, 1 

vnt. 2 dalių, 

skirtos 

Rudaminos 

ambulatorijai 

33192000-2 "Medicininiai 

baldai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienakartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  



118 Apsauginės 

prilaikomosios 

pirštinės 

M dydis - 50 vnt. 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn. ne ne ne ne 

  

119 Polimerizacinė lempa 2 vnt.  331300000-0 

"Stomatologijos ir 

subspecialybių 

instrumentai ir prietaisai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

120 Alex lokatorius 2 vnt.  331300000-0 

"Stomatologijos ir 

subspecialybių 

instrumentai ir prietaisai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

121 Universalūs 

bandomieji rėmai 

2 vnt. skirti 

oftalmologams 

33190000-8 "Įvairūs 

medicinos prietaisai ir 

produktai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

122 Biopsinės žnyplės 

kolonoskopui 

4 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

123 Chirurginiai 

instrumentai 

30 vnt., įvairių 

dydžių 

33169000-2 "Chirurginiai 

instrumentai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne ne 

  

124 LOR instrumentai 30 vnt., įvairių 

dydžių 

33190000-8 "Įvairūs 

medicinos prietaisai ir 

produktai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne ne 

  



125 Vienkartinių lūpų ir 

skruostų laikikliai 

skirta burnos 

higienistams  

33131300-0 "Vienkartiniai 

stomatologiniai 

instrumentai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

24 mėn. taip ne ne ne 

  

126 Pacientų specialiosios 

transportavimo kėdutės 

 3 vnt.  33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

5 mėn.  taip ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

127 Ultragarsinis 

diagnostinis  aparatas 

1 vnt., 33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

5 mėn.  taip ne ne ne 

  

128 Kontoliuojamos 

tempertūros gydomojo 

purvo maišytuvas 

1 vnt. 33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne ne 

  

129 Elektrokardiogramos 

įvykių įrašymo 

prietaisas 

2 vnt., su holterio 

analizės sistema 

33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3  mėn.  taip ne ne ne 

  

130 Biopsinės žnyplės 

gastroskopui  

10 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  



131 Ultragarsinio skalerio 

instrumentai 

instrumentai 

skirti Suprasson 

antgaliui, 

skalerio 

liepsnelės 

331300000-0 

"Stomatologijos ir 

subspecialybių 

instrumentai ir prietaisai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

132 Reanimacinės tašės 3 vnt.  33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

  

133 Vaikiškos SIL lentos 3 vnt.  33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

134 Plastmasė 

termoplastinių 

plokšelių gamybai 

2 kg.  3313800-6 "Dantų 

protezavimo gaminiai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne ne   

135 Aliuminio kartridžai 

termoplastinei 

plastmasei 

diametras 22 

mm, 100 vnt. 

3313800-6 "Dantų 

protezavimo gaminiai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne ne   

136 Kraujo paėmimo 

priemonės  

pagal poreikį 33141300-3 "Venų 

punkcijų, kraujo ėmimo 

prietaisai" 

III ketv.  atviras konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas) 

36 mėn. taip ne ne ne   

                        

  
Grupė 33199 

  

  Skaidoma pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus penkis skaitmenis (pagal tiekėjų suinteresuotumą) Mažos vertės pirkimai 



137 GMP medikų drabužiai 6 vnt. pagal  33199000-1 "Medikų 

drabužiai" 

 IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

                        

                  Grupė 336 

Supaprastinti pirkimai 

138 Vaistai retoms ligoms 

gydyti ir vakcinos  

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

33600000-6 "Farmacijos 

produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne ne ne ne 

  

139 Streptokoko testai 25 dėžutės 33600000-6 "Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

140 Gaminamų vaistų 

pirkimas 

pagal poreikį 33600000-6 "Farmacijos 

produktai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn. ne ne ne ne 

  

141 Tuberkulinas pagal poreikį 33600000-6 "Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

142 Įvairios vakcinos ir 

vaistai 

pagal poreikį, 

pirkimai per CPO 

kiekvienai 

vakcinai ar 

vaistams  bus 

daromi atskirai 

33651600-4 "Vakcinos", 

33600000-6 "Farmacijos 

produktai" 

I-IV ketv. CPO 36 mėn. ne taip ne ne 

  

143 Gydomasis purvas 

(sapropelis) 

pagal poreikį 33693000-4 "Kiti 

gydomieji produktai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn. ne ne ne ne 

  



                      
  

  Grupė 33696 skaidoma pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus penkis skaitmenis (pagal tiekėjų suinteresuotumą)             
Tarptautiniai pirkimai 

144 Gliukozės juostelės ir 

kontroliniai tirpalai 

pagal poreikį 33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne   

145 Reagentai su 

hemotologinių 

analizatorių panauda 

6 vnt. 

analizatorių 

panauda ir 

reagentai 

33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

146 Gliukozės juostelės su 

analizatorių panauda  

reagentai su 

analizatorių 

panauda rajono 

įstaigų gliukozės 

tyrimų atlikimui 

33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

147 Analizatorių nuoma ir 

aptarnavimas 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

38434000-6 

"Analizatoriai"         

50400000-9 "Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos" 

I-II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

148 Reagentai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai"  

I-II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   



149 Reagentai su 

analizatorių panauda, 

techninė priežiūra 

44 pirkimo dalys 33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"         

50400000-9 "Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos" 

I ketv. atviras konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas)  

36 mėn. taip ne ne ne 

  

150 Hemotologinių tyrimų 

atlikimui reikalingi 

reagentai  su 

analizatorių panauda 

2 vnt. 33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"         

50400000-9 "Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos" 

II ketv. atviras konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas)  

36 mėn. taip ne ne ne 

  

151 Šlapimo cheminių ir 

mikroskopinių tyrimų 

atlikimui reikalingi 

analizatoriai su 

analizatorių panauda 

pagal poreikį 33696500-0 

"Laboratoriniai reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"         

50400000-9 "Medicinos ir 

precizinės įrangos remonto 

ir priežiūros paslaugos" 

II  ketv. atviras konkursas 

(supaprastintas 

pirkimas)  

36 mėn. taip ne ne ne 

  

                      

  

  GRUPĖ 337 Mažos vertės pirkimai 



152 Respiratoriai pagal poreikį 33700000-3 "Asmens 

higienos gaminiai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

153 Tualetinis popierius  pagal poreikį, 

prekės bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

33760000-5 "Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne ne 

  

154 Servetėlės rankoms 

valyti 

lapinės 

servetėlės, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

33760000-5 "Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

I-IV ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne ne 

  

155 Vienkartinė patalynė pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

33700000-7 "Asmens 

higienos gaminiai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

156 Vienkartinė čiužinio 

apsauga 

vienkartinės 

paklodės, 105 

dėžės 

33700000-7 "Asmens 

higienos gaminiai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

157 Sauskelnės XL dydis- 10 

pokų 

33700000-7 "Asmens 

higienos gaminiai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne   

158 Servetėlės rankoms 

valyti 

lapinės servetėlės 33760000-5 "Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  



159 Laikikliai tualetiniam 

popieriui 

popierinių 

rankšluosčių ir 

tualetinio 

popieriaus 

laikikliai 

33711640-5 "Tualeto 

reikmenų rinkiniai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn.  ne ne ne ne   

160 Slaugos priemonės čiužinių 

apsauginiai 

užvalkalai - 150 

vnt., pagalvių 

užvalkalai - 180 

vnt., antklodių 

užvalkalai -90 

vnt. 

33700000-7 "Asmens 

higienos gaminiai" 

III  ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

                      

  

                              Grupė 341 

Supaprastinti pirkimai 

161 GMP automobilis 1 vnt. 34111100-9 "Greitosios 

medicinos pagalbos 

automobiliai" 

II ketv.  atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

8 mėn. taip ne ne ne   

162 GMP automobilis su 

medicinos įranga 

 1 automobilis su 

medicinos įranga 

34111100-9 "Greitosios 

medicinos pagalbos 

automobiliai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

9 mėn. taip ne ne ne   

                      
  

  Grupė 391 

Mažos vertės pirkimai 

163 Kampinis 

minkštasuolis  

1 vnt., lengvai 

valomas  

39100000-3 "Baldai" I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  



164 Baldai pagal poreikį 39100000-3 "Baldai" II ketv.  skelbiama 

apklausa 

24 mėn.  taip ne ne ne 

  

165 Baldai baldai skirti 

Kalino ir 

Juodšilių GMP 

pastotėm 

39100000-3 "Baldai" III ketv. neskelbiama 

apklausa 

5 mėn.  ne ne ne ne 

  

166 Kėdės biuro kėdės, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

39112000-0 'Kėdės" I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 397 

Supaprastinti pirkimai 

167 Gartraukis 1 vnt., VRCP 302 

kab. 

39714100-1 "Ventiliacijos 

įrenginiai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

168 Kondicionieriai pagal poreikį 39717200-3 "Oro 

kondicionavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

8 mėn.  taip ne ne ne   

169 Gartraukis 1 vnt.,   39714100-1 "Ventiliacijos 

įrenginiai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 421 

Mažos vertės pirkimai 

170 Dvykriptis 

skaitmeninio tūrio 

daviklis (turbina) 

2 vnt., skirta 

spirometrams 

42112410-4 "Turbinų 

prietaisai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

                      
  



  Grupė 480 

Mažos vertės pirkimai 

171 Fortigate licencijos 

pirkimas 

apasauga VRCP 

tinklui 

48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

172 INSTANT SSL 

sertifikatas 

sertifikatas 

esamai VRCP 

svatainei 

48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

173 Muzikos koridoriuje 

licencijos pirkimas 

2 kompl.  48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  

174 Windows server CAL 

licencijos pirkimas 

apie 410 vnt. 48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn.  taip ne ne ne 

  

175 Eilių valdymo sistema VRCP prie 

procedūrinio 

kabineto 

48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

III-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  



176 INSTANT SSL 

sertifikatas 

sertifikatas naujai 

VRCP svatainei 

48000000-8 "Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės sistemos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

                      
  

  Grupė 481 

Supaprastinti pirkimai 

177 GMP automobilinės 

techninės įrangos 

informacinės sistemos 

bei įrangos nuoma 

6 planšetės ir 6 

spausdintuvai 

48180000-3 "Medicinos 

programinės įrangos 

paketai" 

72268000-1 "Programinės 

įrangos nuoma" 

IV ketv. atviras konkursas 

(supaprastintas 

pirkimas)  

24 mėn. taip ne ne ne 

  

178 Med.I.S. licencijos  20 vnt. 48180000-3 "Medicinos 

programinės įrangos 

paketai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

                      
  

  Įvairios prekės 

Mažos vertės pirkimai 

179 GMP batai žieminiai ir 

vasariniai batai 

18832000-0 "Specialioji 

avalynė" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. taip ne ne ne   

180 Mini rekuperatorius 1 vnt., VRCP 228 

kab.  

42520000-7 "Vėdinimo 

įrenginiai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

  



181 Dujų balionų nuoma su 

deguonies užpildymu 

pagal poreikį  44612100-4 "Dujų 

balionai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne ne 

  

182 Žaliuzės  žaliuzės ir jų 

montavimas 

39515400-9 "Žaliuzės" I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne ne   

183 Apsauginiai 

komplektai 

kombinezonai, 

bachilai, kaukės 

ir t.t. 150 vnt. 

35113400-3 "Apsauginiai 

drabužiai"  

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

184 Gėlės pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

03121200-7 "Skintos 

gėlės" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

185 Maisto prekės  pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

15800000-6 "Įvairūs 

maisto produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

186 Įvairios prekės 

reprezentacijai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

  I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

187 Įrankiai, spynos, raktai 

ir kt.  

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

44510000-8 "Įvairūs 

įrankiai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  



188 Dovanų čekiai dovanų čekiai 

maisto prekėms, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

18530000-3 "Dovanos ir 

apdovanojimai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne projektas “Priemonių, 

gerinančių 

ambulatorinių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tuberkulioze 

sergantiems Vilniaus 

rajono gyventojams, 

įgyvendinimas” 

  

189 Lipdukai ant 

automobilių 

pagal poreikį 

lipdukai su 

VRCP 

ženklinimu, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

22459100-3 "Reklaminiai 

lipdukai ir juostos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

190 Evakuacinių ženklų 

pirkimas 

pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

34928470-3 "Ženklai" I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

191 Patvirtintų blankų 

leidyba 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

22820000-4 'Blankai" I-IV neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

192 Kanceliarinės  prekės segtuvai, 

aplankalai, 

įmautės ir kt. 

22851000-0 "Segtuvai",  ir 

kt. 

I-IV ketv.  CPO 12 mėn. ne taip ne ne 

  

193 Archyvų dėžės, 

segtuvai 

pagal poreikį 22851000-0 "Segtuvai" I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip taip ne 

  



194 Druska keliams pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

34927100-2 "Druska 

keliams barstyti" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

195 Popierius 

spausdintuvams  

A4, A3 pagal 

poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30197630-1 " Popierius 

spausdintuvams" 

I-IV ketv.  CPO nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne taip ne ne 

  

196 GMP automobilių 

garsiniai bei šviesos 

signalai 

papildomi 

signalai skirti 

GMP 

automobiliams  

31620000-8 "Garso ar 

vaizdo signalizacijos 

aparatai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

  

197 Remontinės movos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

44167100-9 "Movos" II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne   

198 Elektroninės 

svarstyklės 

1 vnt., Juodšilių 

ambulatorijai, su 

ūgio ir KMI  

nustatymu 

38311000-8 "Elektroninės 

svarstyklės ir priedai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

199 Šiukšlių maišai pagal poreikį 19640000-4 'Polietileno 

maišai ir maišeliai 

šiukšlėms bei atliekoms" 

II ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne ne 

  

200 Traukos įrenginiai VRCP 

sterilizacinėje 2 

vnt.  

16730000-1 "Traukos 

varikliai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn. ne ne ne ne 

  



201 Elektroninės 

svarstyklės kūdikiams 

1 vnt., su ūgio 

matuokliu  

38311000-8 "Elektroninės 

svarstyklės ir priedai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

202 Informacinės lentelės ir 

stendai 

pagal poreikį 31523200-0 "Nuolatinės 

informacijos ženklai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne 

  

203 Kanceliarinės  prekės tušinukai, 

žymekliai ir kt. 

30192121-5 "Tušinukai",  

ir kt. 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne ne 

  

204 Vaizdo registratoriai 6 vnt., skirti 

GMP 

automobilių 

judėjimui 

38730000-2 "Laiko 

registratoriai ir panašūs 

prietaisai; automobilių 

stovėjimo vietos laiko 

skaitikliai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

205 WISC-III, WAIS-III 

arba lygiaverčiai 

metodikų protokolai 

WAIS-III, 30 

vnt., WISC-III, 

20 vnt.  

39162100-6 "Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

206 Hopkinso žodinės 

atminties testas HVLT-

R arba lygiavaertis 

testas skirtas 16-

92 m. asmenims 

su smegenų 

pakeitimams 

įvertinimui 

39162100-6 "Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

207 Etilo alkoholis pagal poreikį 24322510-5 'Etilo 

alkoholis" 

II ketv. apklausa 36 mėn. ne ne ne ne 

  

208 Katilas Marijampolio 

katilinėj 

1 vnt. su 

montavimu 

44621220-7 "Centrinio 

šildymo katilas" 

II-III ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne   



209 Vienkartiniai maišeliai  Vienkartiniai 

maišeliai dantų 

rentgeno aparatui  

18938000-3 "Vienkartiniai 

maišeliai" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne ne 

  

210 Popierius bilietams  popierius bilietų 

valdymo sistemai 

Nopremiuim,  

301993330-2 "Vientisas 

popierius kompiuterių 

spausdintuvams" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

211 Blankai ir  med. 

žurnalai 

įvairūs blankai, 

ambulatorinės 

kortelės ir med. 

žurnalai 

22820000-4 'Blankai", 

22213000-6 'Žurnalai" 

III ketv.  CPO 36 mėn.  ne taip ne ne   

212 Bender-geštalt II 

komplektas arba 

lygiavertis  

1 komp. 39162100-6 "Mokymo 

priemonės" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne ne 

  

213 Medicininių atliekų 

pakavimo priemonės 

pagal poreikį 44613700-7 "Atliekų 

dėžės" 19640000-4 

"Polietileno maišai ir 

maišeliai šiukšlėms bei 

atliekoms" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne ne   

214 Transporto bilietai 3 asmenims 34980000-0 "Transporto 

bilietai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 



215 Transporto bilietai 4 asmenims 34980000-0 "Transporto 

bilietai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

216 Transporto bilietai 4 asmenims 34980000-0 "Transporto 

bilietai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne 

projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

217 Transporto bilietai 3 asmenims 34980000-0 "Transporto 

bilietai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne ne projektas "Skubios 

medicininės pagalbos 

prieinamumo 

pažeidžiamoms 

grupėms Vilniaus ir 

Ašmenos rajonuose 

gerinimas" 

  Darbai 
  

218 Kelio užtvaro 

įrengimas 

VRCP aikštelėje 45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

Mažos vertės pirkimai 



219 VRCP patalpų remonto 

darbai 

rūsio, sandėlio 

pertvarkymo 

darbai R-68, R-

69, r-70, R-71, 

R-72, R-73, 

sandėlio patalpų 

rūsyje įrengimo 

darbai R-5, R-4, 

R-3, R-77, R-49, 

R-50, R-51, R-

520, 

odontologinio 

skyriaus 4-20 

pagalbinės 

patalpos 

remontas, 

laboratorijos  2-

71 lubų remontas  

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

6 mėn. taip ne ne ne   

                      
  

220 Mickūnų ambulatorijos 

kabineto grindų 

sutvarkymas 

kabineto grindų 

remontas 

45000000-7 'Statybos 

darbai" 

II  ketv.  neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne ne 

  

                      
  



221 N. Vilnios BPG lauko 

kanalizacijos 

pajungimo į miesto 

kanalizacijos sistemą 

projektavimo ir rangos 

darbai 

kanalizacijos iki 

50 m pajungimo į 

miesto 

kanalizacijos 

sistemą 

pajungimo 

projektavimo ir 

rangos darbai. 

Geodezinių 

kadastrinių 

dokumentų 

paruošimas 

45000000-7 'Statybos 

darbai" 

II-IV ketv.  skelbiama 

apklausa 

6 mėn.  taip ne ne ne Pirkimas bus 

vykdomas gavus iš 

Vilniaus rajono sav. 

lėšų 

                        

222 Rudaminos 

ambulatorijos 

pritaikymas ŽN I 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

 I ketv. skelbiama 

apklausa 

10 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

                        

223 Marijampolio 

ambulatorijos 

pritaikymas ŽN I 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

10 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

224 Marijampolio 

ambulatorijos 

pritaikymas ŽN II 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

4 mėn.  taip ne ne ne   

                      
  

225 Paberžės ambulatorijos 

pritaikymas ŽN I 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I  ketv. skelbiama 

apklausa 

10 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 



226 Paberžės ambulatorijos 

pritaikymas ŽN (II 

etapas) 

1 ir 2 aukštų ŽN 

porankiai, 

neįgaliųjų 

iškvietimo 

sistema 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

4 mėn.  ne ne ne ne   

                      
  

227 Juodšilių ambulatorijos 

pritaikymas ŽN I 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

 I ketv. skelbiama 

apklausa 

10 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

                        

228 Kalvelių ambulatorijos 

pritaikymas ŽN I 

etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

10 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

                      
  

229 Psichikos sveikatos 

centro Nemenčinėje 

PVC pertvarų 

įrengimas 

pertvarų su 

durimis 1 ir 2  

aukštuose 

įrengimas 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne ne 

  

                      
  

230 Pagirių ambulatorijos 

grindų dangos 

sutvarkymo darbai 

kabinetų grindų 

sutvarkymo 

darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne ne 

  

                        



231 Skaidiškių 

ambulatorijos 

koridoriaus plytelių 

dangos sutvarkymas 

apie 9 kv.m.  

neslidžios 

plytelių dangos 

sutvarkymas 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne ne 

  

                        

232 Riešės PGSL plautuvių 

įrengimas 

plautuvių 

įrengimas 2 

patalpose 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne ne 

  

233 Riešės pastotės 

remonto darbai 

Kalino pastotės 

remonto darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. skelbiama 

aplausa 

5 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

                      
  

234 Juodšilių pastotės 

remonto darbai 

Kalino pastotės 

remonto darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

5 mėn.  taip ne ne ne projektas "Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo 

didinimas Vilniaus 

rajone" 

                        

 
Pastaba: CPO sutarčių maksimali trukmė 36 mėn. 

       

 


