
           

 VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  2022 m. viešųjų pirkimų planas          
Eil 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Numatoma 

apimtis 

Pirkimo objekto 

kodas pagal BVPŽ 

Numatom

a pirkimo 

pradžia 

(ketv.)  

Numatomas 

pirkimo 

būdas 

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimai

s) 

Atliekamas 

CVP IS 

priemonėm

is  

Atliekam

as per 

CPO 

VP

Į 

23 

str. 

Pastabos 

               Paslaugos 
  

Nr

. 

              Grupė 501 Supaprastinti  

pirkimai 

1 Garantinio remonto 

paslaugos 

pagl poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

50112000-3 

'Automobilių 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

I-IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

2 GMP ir kitų automobilių 

plovimo paslaugos  

pagal poreikį 50112300-

6"Automobilių 

plovimo ir panašios 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

3 Lengvųjų automiblių 

remonto paslaugos 

pagal poreikį. 50112000-3 

'Automobilių 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

IV ketv.  atviras 

(supaprastinta

s) konkursas 

24 mėn. taip ne ne   

                    
  

  Grupė 503 
Mažos vertės 

pirkimai 

1 Kasos aparatų priežiūra 19 kasos aparatų ir 

(1 atsarginis) 

50311400-2 

"Skaičiuotuvų ir 

apskaitos įrangos 

priežiūra ir 

remontas" 

III-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

  

                      



             Grupė 504 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Lukas aparato priežiūra aptarnavimo 

paslaugos 

50400000-9 " 

Medicinos ir 

precizinės įrangos 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

                    
  

  Grupė 505 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Suskystintų naftos dujų 

sistemos priežiūros 

paslaugos  

Šumsko PGSL 50531200-8 "Dujų 

prietaisų priežiūros 

paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

                    
  

                  Grupė 507 Mažos vertės 

pirkimai 

1 VRCP ir priklausančių 

įstaigų keltuvų 

neįgaliesiems techninės 

būklės tikrinimo 

paslaugos 

pagal poreikį 50750000-7 "Liftų 

priežiūros 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36  mėn.  ne ne ne   



2 VRCP rentgeno patalpose 

šildymo radiatoriaus 

remonto paslaugos 

radiatoriausremont

as  

50720000-8  

"Centrinio šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos   "Čiaupų 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos 

", 45259100-8 

"Nuotekų įrenginių 

remonto ir 

priežiūros darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

3 VRCP šilumos mazgo 

trieigių vožtuvų pavaros 

remontas 

remo to paslaugos 50720000-8  

"Centrinio šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos   "Čiaupų 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos 

", 45259100-8 

"Nuotekų įrenginių 

remonto ir 

priežiūros darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   



4 Avarinės tarnybos 

paslaugos 

avarijų 

lokalizavimui 

(vandentiekio, 

nuotekų, šilumos, 

elektros tinklų) 

50720000-8  

"Centrinio šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos, 

50513000-4   

"Čiaupų remonto ir 

priežiūros 

paslaugos 

", 45259100-8 

"Nuotekų įrenginių 

remonto ir 

priežiūros darbai" 

I-II ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne   

5 VRCP įstaigų šildymo, 

vandentiekio ir nuotekų 

sistemų eksploatacijos ir 

priežiūros paslaugos 

šildymo, 

vandentiekiom ir 

nuotekų sistemų 

eksploatacijor ir 

prižiūros 

paslaugos 

50720000-8  

"Centrinio šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos   "Čiaupų 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos 

", 45259100-8 

"Nuotekų įrenginių 

remonto ir 

priežiūros darbai" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   



6 Gamtinių dujų sistemų 

priežiūros paslaugos 

Riešės PGSL, 

Maišiagalos amb., 

Marijampolio 

amb., Nemenčinės 

psichikoos centras 

50720000-8  

"Centrinio šildymo 

remonto ir 

priežiūros 

paslaugos   

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

                      

                  Grupė 508 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Spausdintuvų remonto 

paslaugos 

pagal preikį 50800000-3 

"Įvairios remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24  mėn.  ne ne ne 

  

2 Masažo stalų ir 

chirurginio stalo techninė 

priežiūra ir remontas 

pagal poreikį 50800000-3 

"Įvairios remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

  

3 Langų remontas plastikinių langų ir 

durų priežiūra ir 

remontas 

50800000-3 

"Įvairios remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

  

4 Gesintuvų priežiūra gesintuvų patikros 

ir pildymo 

paslaugos 

50800000-3 

"Įvairios remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

  



5 Apsauginės ir 

priešgaisrinės 

signalizacijų įrenginių 

techninės priežiūros ir 

remonto paslaugos 

pagal poreikį 50800000-3 

"Įvairios remonto ir 

priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

  

  
                  

  

  

Grupė 641 

Mažos vertės 

pirkimai 

1 

Korespondencijos 

siuntimo paslaugos 

pagal poreikį 64110000-0 "Pašto 

paslaugos"  

IV ketv.  CPO 24 mėn. ne taip ne   

                      

  Grupė 642 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Mobiliojo ryšio paslaugos pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikius 

64210000-1 

"Telefono ryšio ir 

duomenų 

perdavimo 

paslaugos"  

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

2 SMS žinučių siuntimas Infominta sms 

žinučių siuntimas    

64212000-5 

"Viešojo judriojo 

telefono ryšio 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

                      

                  Grupė 665 
Mažos vertės 

pirkimai 



1 Automobilų TPVCAPD 

draudimas 

VšĮ VRCP 

automobilių 

draudimas 

66514100-7 "Su 

transportu susijęs 

draudimas" 

I ketv. CPO 12 mėn ne taip ne 

  

2 Automobilių Kasko 

draudimas 

VšĮ VRCP 

automobilių 

draudimas 

66514100-7 "Su 

transportu susijęs 

draudimas" 

I ketv. CPO 12 mėn ne taip ne 

  

3 Nekilnojamojo turto 

draudimo paslaugos 

nekilnojamojo 

turto draudimas 

66510000-8 

"Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne 

  

4 Kilnojamo turto 

draudimas 

kilnoamojo turto 

draudimas 

66510000-8 

"Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne 

  

5 Darbuotojų raudimas nuo 

nelaimingų atsitikimų 

VšĮ VRCP 

darbuotojų 

draudimas 

66510000-8 

"Draudimo 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne 

  

6 Rentgeno aparato 

draudimo paslaugos 

  66510000-8 

"Draudimo 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne 

  

                    
  

  Grupė 712 
  

1 Rudaminos amb. 

modernizacijos projekto 

korektūra 

projekto korektūra 71220000-6 

"Architektūrinio 

projektavimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

8 mėn ne ne ne   



2 Projektroinių pasiūlymų 

parngimo paslaugos 

Riešės PGSL  71241000-9 

"Galimybių 

studijos, 

konsultavimo 

paslaugos, analizė" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn ne ne ne 

  

                    
  

                  Grupė 713 
Mažos vertės 

pirkimai 

1 VRCP serverinės projekto 

parengimas 

1 projektas 71320000-7 

"Inžinerinio 

projektavimo 

paslaugos" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

6 mėn ne ne ne 

  

2 VRCP šalto vandens 

vandentiekio paprastojo 

aprašo parengimas 

1 aprašas 71320000-7 

"Inžinerinio 

projektavimo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn ne ne ne 

  

3 Naujosios Vilnios 

pastatoto gamtinių dujų 

įvedimo projektavimo 

paslaugos 

adresas A. 

Kojelavičiaus 

g.146 Vilnius  

71320000-7 

"Inžinerinio 

projektavimo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn. ne ne ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant 

poreikiui ir 

lėšoms 

                    
  

  Grupė 719 
  

1 Riešės PGSL geriamojo 

vandens tyrimų paslaugos 

vandens tyrimai iš 

gręžinio 

71900000-7 

"Laboratorijų 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

                      

                  Grupė 722 Mažos vertės 

pirkimai 



1 Med.I.S  palaikymo 

paslaugos 

1 komp. paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

2 Fortigate (tinklo 

apsaugos) palaikymo 

paslaugos  

1 kompl. paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

  

3 GMP automobilinės 

statistinės programinės 

įrangos aptarnavimo 

paslaugos 

pagal poreikį 72267000-4 

"Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

13 mėn.  ne ne ne   

4 Registracija prie GĮ per el. 

valdžios vartus 

1 kompl. paslaugų 72243000-0 

"Programavimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

5 Papildomos disko vietos 

naudojimo HOSTEX.LT 

sistemoje paslaugos 

1 komp. paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

6 Skiepų apskaitos sistemos 

priežiūros paslaugos 

1 komp. paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

7 "HX Platininis mokestis" palaikymo 

paslaugų pirkimas 

72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  



8 GMP automobilių ir 

kompiuterinės technikos 

aptarnavimo paslaugos 

1 kompl. paslaugų 72267000-4 

"Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

  

9 programos "Butenta" 

priežiūros autorinės 

paslaugos 

1 komp. Paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn.  ne ne ne 

  

10 Buhalterinės programos 

Stekas priežiūros 

paslaugos  

1 komp. paslaugų 72267000-4 

"Programinės 

įrangos priežiūros ir 

tvarkymo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12  mėn. ne ne ne 

  

11 Softneta palaikymo 

paslaugos 

1 komp. paslaugų 72261000-2 

"Programinės 

įrangos palaikymo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

                    

  

  Grupė 724 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Fortigate (tinklo 

apsaugos) palaikymo 

paslaugos  

pagal poreikius 72400000-4 

"Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

2 Papildomas el. laiškų 

siuntimas 

papildomas laiškų 

siuntimas 

72400000-4 

"Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

3 Neribotas internetas ir du 

modemai 

skirta pabėgialių 

aptarnavimui 

72400000-4 

"Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

                      



                  Grupė 791 
Mažos vertės 

pirkimai 

1 Elektroninio parašo 

sertifikavimo paslaugos 

Elektroninio 

parašo 

sertifikavimo 

atnaujinimo 

atblokavimo ir kt. 

paslaugos 

79132100-9 

"Elektroninio 

parašo 

sertifikavimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

2 Duomenų apsaugos 

paslaugos 

duomenų 

apsaugos 

pareigūno 

paslaugos 

79100000-5 

"Teisinės 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

3 Teisinės paslaugos teisinės paslaugos 

viešųjų pirkimų 

srityje pagal 

poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79100000-5 

"Teisinės 

paslaugos" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

                    

  

                  Grupė 793 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Projekto filmukų 

sukūrimo paslaugos 

2 vnt. 79341000-6 

"Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 
projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamo

ms gyventojų 

grupėms"  



2 Projekto viešinimo 

paslaugos 

2 straipsniai 79341000-6 

"Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamo

ms gyventojų 

grupėms" 

3 Projekto viešinimo 

paslaugos 

stendas 

Medininkų 

muitinėje, 1 vnt. 

79341000-6 

"Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamo

ms gyventojų 

grupėms"  

4 Skelbimai laikraščiuose pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 

"Reklamos 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

5 Viešinimo paslaugos VRCP viešinimo 

paslaugos, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 

"Reklamos 

paslaugos" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

                      

                  Grupė 794 Mažos vertės 

pirkimai 



1 Konsultacinės paslaugos projektų 

konsulatvimo 

paslaugos 

79400000-8 

"Verslo ir valdymo 

konsultacinės bei 

susijusios 

paslaugos" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

  

                    
  

                  Grupė 795 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Projekto konferencijos 

vertimo paslaugos 

4 val. 79540000-1 

"Vertimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamo

ms gyventojų 

grupėms" 

                      

           Grupė 798 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Įrišimo paslaugos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79821000-5 

"Spaudinių įrišimo 

paslaugos" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

                    
  

                  Grupė 799 
  



1 Brošiūros specialistams 

leidybos paslaugos 

70 vnt. 79970000-4 

"Leidybos 

paslaugos"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamo

ms gyventojų 

grupėms" 

2 Kalėdinio, naujametinio 

vakaro darbuotojams 

organizavimo paslaugos 

išvyka į teatrą 79952100-3  

"Kultūrinių 

renginių 

organizavimo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

3 Elektroninių paslaugų 

prenumeratos paslaugos  

elektroninių 

sąvadų 

prenumerata, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79980000-7 

"Prenumeratos 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn ne ne ne   

                      

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

pirkimai 

1 Pirmos medicinos 

pagalbos kursai  

8 val.  80522000-9 

"Mokomieji 

seminarai" 

80510000-2 

'Specialistų 

mokymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   



2 Mokymai, seminarai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

80522000-9 

"Mokomieji 

seminarai" 

80510000-2 

'Specialistų 

mokymo 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

3 Privalomųjų pirmosios 

pagalbos ir higienos 

įgūdžių žinių mokymai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

80510000-2 

'Specialistų 

mokymo 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

                      

  Grupė 851 (Socialinės paslaugos ir kitos specialiosios paslaugos) Supaprastinti  

pirkimai 

1 Patologiniai tyrimai pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne   

2 Gimdos kaklelio tyrimų 

paslaugos pagal programą 

pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne   

3 Tuberkuliozės 

laboratorinių tyrimų 

paslaugos 

pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

4 Baseino vandens kokybės 

ir klinikiniai 

mikrobiologiniai tyrimai 

pagal poreikį 85145000-7 

"Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

5 Lanksčių endoskopų 

mikrobiologiniai tyrimai 

pagal poreikį 85145000-7 

"Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   



6 Molekulianiai ir kiti 

laboratoriniai tyrimai 

pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

II ketv. atviras 

(supaprastinta

s konkursas) 

36 mėn.  taip ne ne   

7 Išorinė kokybės kontrolė pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos 

laboratorijų 

teikiamos 

paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

                      

  Grupė 904 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Buitinių nuotekų išvežimo 

ir praplovimo paslaugos 

nuotekų 

tvarkymas įvykus 

avarijoms pagal 

poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

90400000-1 

"Nuotekų 

paslaugos" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

                      

                  Grupė 905 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Medicininių atliekų 

surinkimo ir išvežimo 

paslaugos 

pagal poreikį 90524000-6 

"Paslaugos, 

susijusios su 

medicinos 

atliekomis" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

2 Stambiagabaričių atliekų 

išvežimas 

konteinerio nuoma 

ir atliekų 

išvežimas 

90512000-9 

"Atliekų vežimo 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

                      

                  Grupė 906 Mažos vertės 

pirkimai 



1 Sniego valymas pagal poreikį 90620000-9 " 

"Sniego valymo 

paslaugos"  

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

                      

                  Grupė 907   

1 Psichosocialinių rizikos 

veiksnių vertinimas 

750 VRCP 

darbuotojų 

vertinimas 

90711100-5 

"Rizikos arba 

pavojaus vertinimas 

(ne statyboms)" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

2 Darbo vietų kompleksinis 

profesinės rizikos 

vertinimas 

odontologijos sk., 

dantų protezavimo 

sk., sterilizacinės 

128 kab,m GMP 

sk., KDL 

darbuotojų 

profesinės rizikos 

vertinimas 

90711100-5 

"Rizikos arba 

pavojaus vertinimas 

(ne statyboms)" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24  mėn. ne ne ne   

3 IS rizikų vertinimo 

paslauga 

pažeidžiamumų 

skanavimas ir 

įslaužimų 

testavimas 

90711100-5 

"Rizikos arba 

pavojaus vertinimas 

(ne statyboms)" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

6  mėn. ne ne ne   

                      

                  Grupė 909 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Langų valymo paslaugos VRCP pastato 

langų valymas 

90911300-9 "Langų 

valymo paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

                      

       Grupė 983 Mažos vertės 

pirkimai 



1 Automobilių aikštelių 

stovėjimo paslaugos 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

98351100-9 

"Automobilių 

stovėjimo aikštelių 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

2 Skalbimo paslaugos pagal poreikį  98310000-9 

"Skalbimo ir sauso 

valymo paslaugos" 

IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

                    

  

  Prekės   

       Grupė 091 
Tarptautiniai 

pirkimai 

1 Degalai automobiliams pagal poreikį 09134200-9 

"Dyzelinis kuras" 

09132000-3 

"Benzinas" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

2 Dyzelinis kūras šildymui Juodšilių PGSL ir 

ambulatorija, 

kiekis apie 20000 

l 

09134200-9 

'Dyzelinis kuras" 

I ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne   

3 Suskystintos naftos dujos  4 ambulatorijos 09133000-0 

"Suskystintos 

naftos dujos" 

I ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne   

4 Dyzelinis kūras šildymui Juodšilių PGSL ir 

ambulatorija 

09134200-9 

'Dyzelinis kuras" 

I  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

5 Dyzelinis kūras šildymui Juodšilių PGSL ir 

ambulatorija 

09134200-9 

'Dyzelinis kuras" 

I  ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   



6 Kietas kuras N. Vilnios BPG, 

Medininkų BPG, 

Rukainių 

ambulatorijai 

09111100-1 

'Akmens anglys", 

09111200-2 'Iš 

akmens anglių 

pagamintas kuras"; 

03413000-8 'Kurui 

skirta mediena" 

I ketv. nekelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

7 Suskystintos naftos dujos  Šumsko PGSL, 

kiekis apie  25000 

kg.  

09133000-0 

"Suskystintos 

naftos dujos" 

III ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne 

  
8 Gamtinės dujos šildymui Riešės PGSL, 

Maišiagalos amb., 

Marijampolio am., 

Nemenčinės 

psichikos centrui 

šildymui 

09123000-7 

"Gamtinės dujos" 

III ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

                    
  

  Grupė 181            Tarptautiniai 

pirkimai 

1 Respiratoriai FF2 be iškvėpimo 

vožtuvo, 40000 

vnt. 

18143000-3 

"Apsaugos 

priemonės" 

I ketv. CPO 6 mėn. ne taip ne   

2 Respiratoriai FF2 su iškvėpimo 

vožtuvu, 5000 vnt. 

18143000-3 

"Apsaugos 

priemonės" 

I ketv. CPO 6 mėn. ne taip ne   



3 Apsauginės priemonės  respiratoriai, 

vienkartiniai 

cahalatai, 

antbačiai, veido 

skydai, prijuostės, 

kombinezonai, 

apsauginiai 

akiniai, 

medicininės 

kaukės, 

vienkartinės 

kepuraitės ir pan. , 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

18143000-3 

"Apsaugos 

priemonės" 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

4 Veido skydai 10 vnt. 18142000-6 

"Apsauginiai 

antveidžiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne   

                    
  

  Grupė 184 Supaprastinti  

pirkimai 

1 Įvairios pirštinės pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18424300-0 

"Vienkartinės 

pirštinės" 

I-IV CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

2 Padidinto saugumo 

pirštinės  

260 dėž. 18424300-0 

"Vienkartinės 

pirštinės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkarinis 

pirkimas 

ne ne ne   

3 Vinilinės pirštinės  S- 9000 vnt., M-

36000 vnt., L -

15000 vnt. 

18424300-0 

"Vienkartinės 

pirštinės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn. ne ne ne   



4 Įvairios pirštinės (kurių 

nėra per CPO) 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18424300-0 

"Vienkartinės 

pirštinės" 

II-IV neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

                    
  

  Grupė 244 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Dezinfekcinės medžiagos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

24455000-8  

"Dezinfekcijos 

priemonės" 

II-IV 

ketv. 

CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

2 Dezinfekcinės medžiagos 

endoskopams 

pagal poreikį  24455000-8  

"Dezinfekcijos 

priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne   

3 Dezinfekcinės priemonės 

rankoms 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

24455000-8  

"Dezinfekcijos 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

                    
  

  Grupė 229 Mažos vertės 

pirkimai 

1 EKG popierius ir kiti 

priedai 

pagal poreikius  22993000-7 

"Šviesai jautrus, 

šilumai jautrus arba 

termografinis 

popierius ir 

kartonas" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

18 mėn.  ne ne ne   

2 EKG porpierius GMP pagal poreikį 22993000-7 

"Šviesai jautrus, 

šilumai jautrus arba 

termografinis 

popierius ir 

kartonas" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   



3 Popierius bilietams  popierius bilietų 

valdymo sistemai 

Nopremiuim,  

22993300-0 

"Termografinis 

popierius arba 

kartonas" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

                      

  Grupė 302 Tarptautiniai 

pirkimai 

1 Kompiuteriniai 10 vnt. 30213000-5 

"Asmeniniai 

kompiuteriai"  

I ketv. CPO 6 mėn.  ne taip ne   

2 Multifikaciniai aparatai ir 

spausdintuvai 

72 vnt. 

daugiafunkciniai, 

3 vnt. tinkliniai, 9 

maži tinkliniai, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

30232110-8 " 

Lazeriniai 

spausdintuvai " 

II-IV 

ketv. 

CPO 6 mėn. ne taip ne   

3 Kompiuteriai 50 vnt., pagal 

poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30213000-5 

"Asmeniniai 

kompiuteriai"  

II-IV 

ketv. 

CPO 6 mėn.  ne taip ne   

4 Nešiojami kompiuteriai 5 vnt. 30213100-6 

"Nešiojamieji 

kompiuteriai" 

II ketv. CPO 4 mėn. ne taip ne   

5 Toneriai pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30237310-5 

'Spausdintuvų 

kasetės" 

II-IV 

ketv. 

CPO 12 mėn. ne taip ne   

6 Techninės įrangos 

pirkimas 

kompiuterinės 

įrangos įvairios 

prekės 

30237000-9 

"Kompiuterių 

dalys, priedai ir 

reikmenys" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   



7 Toneriai kurių nėra CPO 30237310-5 

'Spausdintuvų 

kasetės" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

                    
  

                  Grupė 331 Tarptautiniai 

pirkimai 

1 Tvarsliava tvarsčiai - 20 vnt., 

žaizdų juostelės - 

100 vnt. 

33141110-4 

"Tvarsliava" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

2 Mechaniniai 

kraujospūdžio matavimo 

aparatai 

40 vnt., įvairių 

dydžių 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

3 Apsauginiai užvalkalai 

pagalvėms  

35 vnt., Riešės 

PGSL,  

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

4 Apsauginiai užvalkalai 

trikampėms pagalvėms  

10 vnt., Juodšilių 

PGSL, 5 vnt., 

Šumsko PGSL,  

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

5 Kūdikių ūgio matuoklės 1 vnt., Rukainių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

6 Anatominiai pincetai 10 vnt., 

daugkartiniai, 

Juodšilių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

7 Vaistų padėklai 15 vnt., Juodšilių 

ir Šumsko PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



8 Tablečių trintuvas - 

dalyntuvas 

5 vnt. 33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

9 Dispenseris - vaistų 

dalinimo indelis 

500 vnt., Juodšilių 

ir Šumsko PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

10 Taurelės vaistams 1200 vnt., 

Juodšilių ir 

Šumsko PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

11 Apsauginės palaikomosios 

pirštinės plaštakos 

fiksavimui 

20 vnt. , Juodšilių 

PGSL, 10 vnt. 

Šusko PGSL. 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

12 Instrumentai slaugytojos 

diabetologės kabinetui 

įvairūs 33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

13 Pincetai erkėms traukti 2 vnt., Juodšilių 

ambulatoriaji 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

14 Diagnostiniai - švietikliai 8 vnt., Juodšilių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

15 Chirurginis mobilus 

staliukas 

1 vnt., Juodšilių 

PGSL. 

33192000-2 

"Medicininiai 

baldai"   

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

16 Pasikėlimo diržai 5 vnt., Juodšilių 

PGSL, 5 vnt. 

Šumsko PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



17 Trikampė pagalvėlė 10 vnt., Juodšilių 

PGSL, 5 vnt. 

Šumsko PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

18 Plastmasiniai vienkartiniai 

antgaliai otoskopui 

5000 vnt., 92, 2,5, 

3, 4, 5 mm) 

Juodšilių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

19 Regėjimo lentelė vaikams 1 vnt., Kalvelių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

20 Atsiurbimo sistema 1 vnt., VRCP 421 

kab. 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

  

21 Chirurginė apžiūros lempa 1 vnt. 33167000-8 

"Chirurginiai 

šviesos šaltiniai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  

22 Kompiuterinis spirometras 

su papildomai užsakomais 

priedais 

1 vnt.  33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

  

23 Vienkartiniai kandikliai su 

antibakteriniu filtru 

500 vnt.  33140000-3 

"Medicinos 

priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

  

24 Multifunkcinis vežimėlis 1 vnt. 33192000-2 

"Medicininiai 

baldai" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



25 Hidraulinis pacientų 

transportavomo vežimėlis 

(stalas zondams) 

1 vnt 33192000-2 

"Medicininiai 

baldai" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

  

26 Kraujo paėmimo sistemos 

priemonės  

pagal poreikį 33192500-7 

"mėgintuvėliai", 

33141300-3 "Venų 

punkcijų, kraujo 

ėmimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

36 mėn.  taip ne ne 

  

27 Medicinos įranga pagal poreikį 33100000-1 

"Medicinos įranga",  

II  ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

 3 mėn. taip ne ne projektas 

„Inovatyvios 

ir 

kompleksinės 

lėtinių ligų 

priežiūros 

modelio 

išbandymas“  

28 Elektrochirurginis kauteris 1 vnt., VRCP 33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  

29 Tiesus chirurginis antgalis 1 vnt., VRCP 33169000-2 

"Chirurginiai 

instrumentai" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  

30 Gutaperčos nudegintojas 8 vnt., VRCP 33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne 

  

31 Deguonies koncentratorius 1 vnt. riešės 

PGSL, 2 vnt., 

Juodšilių PGSL, 1 

vnt. Šumsko 

PGSL 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  



32 Vienkartiniai vaginaliniai 

- skėtikliai 

S- 1000 vnt., M-

3000 vnt., L-1000 

vnt., 0,35 cm - 1 

vnt., Juodšlių 

ambulatorijai 

33140000-3 

"Medicinos 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  

33 Infuziniai stovai 

lašelinėms 

2 vnt. Juodšlių 

PGSL, 2 vnt. 

Rudaminos 

ambulatorijai. 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne 

  

34 Fiksaciniai diržai rankoms 

ir kojoms 

6 vnt. Juodšilių 

PGSL,  6 vnt.  

Šumsko PGSL, 1 

vnt. Kalvelių 

ambulatorijai 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  

35 Universalus neįgaliųjų 

vežimėlis 

1 vnt., Juodšilių 

PGSL, 1 vnt. - 

Šumsko PGSL 

33193100-0 

"Invalidų 

vežimėliai ir 

invalidų kėdės su 

ratukais" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne 

  

36 Bekontaktiniai 

termometrai 

35 vnt., Riešės 

PGSL,  

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

  

37 Elektrokardiografai 3 

kanalų 

Riešės PGSL - 1 

vnt., Šumsko 

PGSL - 1 vnt.  

33123200-0 

"Elektrokardiografi

jos prietaisai" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

3  mėn.  taip ne ne 

  



38 Lazerio galvutė 1 vnt., 

fizioterapijai 

33190000-8 

"Įvairūs medicinos 

prietaisai ir 

produktai" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

39 Autorefraktometras su 

tonometru suaugusiems 

1 vnt.  33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

40 Ezofagogastroduodenosko

pas - zondas 

1 vnt.  33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

41 Gyvibinių funkcijų 

pacientų monitorius 

1 vnt. 33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

42 Videokolposkopas 1 vnt. 33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

43 Ultragarso terapijos 

prietaisas 

1 vnt. 33112200-0 

"Ultragarso įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

4 mėn. taip ne ne 

  

44 LifePack suaugusiųjų 

elektrodai 

pagal poreikį 33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

24 mėn ne ne ne 

  

45 EKG aparatas 1 vnt. 33123200-0 

"Elektrokardiografi

jos prietaisai" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

3 mėn. taip ne ne 

  

46 DPV aparatas 1 vnt. 33100000-1 

"Medicinos įranga" 

II-III 

ketv. 

atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

3 mėn. taip ne ne 

  



47 Procedūrinės kėdės kraujo 

mėginiams paimti 

3 vnt.  33192000-2 

"Medicininiai 

baldai" 

IV ketv. atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

3 mėn. taip ne ne   

48 Pirmos pagalbos rinkinių 

priemonės 

tvarsčiai, pleistrai, 

šalčio maišeliai, 

spe. antklodės ir 

pan. 

33196000-0 

"Pagalbinės 

medicininės 

priemonės" 

IV ketv. atviras 

(tarptautinis) 

pirkimas 

3 mėn. taip ne ne 

  
                      

  

Grupė 33199 

  

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

pirkimai 

1 Apsauginiai medikų 

drabužiai ir kiti priedai 

pagal poreikį 33199000-1 

"Medikų drabužiai" 

 II -III 

ketv.  

neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne tai

p 

  

                      

  Grupė 336 (nereguliarūs pirkimai susiję su masiniu užsieniečių antplūdžiu) Mažos vertės 

pirkimai 

1 Vaistai, skirti masiniam 

užsieniečių antplūdžiui 

738 vnt. 33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

2 Vaistai, skirti masiniam 

užsieniečių antplūdžiui 

amoksiciklinas, 

400 tab. 

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

                      

                  Grupė 336 
Tarptautiniai 

pirkimai 



1 Įvairūs vaistai ir vakcinos 

ne per CPO 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

nustatoma 

pagal 

kiekvieną 

pirkimą 

atskirai 

ne ne ne 

  

2 Kraujavimą stabdantis 

sjystis 

alustat skystis, 2 

vnt.  

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

3 Kraujavimą stabdantis 

sjystis 

pagal poreikį 33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

4 Lidokainas 300 amp. 33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

5 Vaistai  amjodaronas50 

ampulių 

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

6 Vaistai  insulinas, 5 vnt. 33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

7 Vaistai aminofilinas 5000 

ml., bacitracido 

tepalas 30 tūb. 

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

8 Tuberkulinas tuberkulinas  33651600-4 

"Vakcinos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

9 Žmogaus papilomos 

viruso vakcinos 

50 dozių 33651600-4 

"Vakcinos" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

10 Gripo vakcinos 

(konsoliduotas) 

300 dozių 33651600-4 

"Vakcinos" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   



11 Įvairios vakcinos pagal poreikį, 

pirkimai per CPO 

bus daromi 

atskirai 

33651600-4 

"Vakcinos" 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

12 Įvairiūs vaistai pagal poreikį, 

pirkimai per CPO 

bus daromi 

atskirai 

33600000-6 

"Farmacijos 

produktai" 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

                    
  

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

pirkimai 

1 Gliukozės juostelės, 

analizatorių panauda, 

kontroliniai tirpalai 

pagal poreikį 33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai", 

38434000-6 

"Analizatoriai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

18 mėn.  ne ne ne 

  

2 Gliukozės juostelės ir 

kontroliniai tirpalai 

pagal poreikį 33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai"  

III  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

3 Reagentai SARS COV -2 

IgG antikūnių atlikimui 

reagentai ir 

kokybės kontrolė 

33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai"  

II ketv. atviras 

(supaprastinta

s) konkursas 

12 mėn. taip ne ne 

  

                    
  

  GRUPĖ 337 Mažos vertės 

pirkimai 

1 Servetėlės rankoms valyti lapiniai 

popieriniai 

ranksluosčiai, 

1500000 lapelių 

33760000-5 

"Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai 

rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

I ketv. CPO 6 mėn.  ne taip ne 

  



2 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 

  

3 Servetėlės rankoms valyti servetėlės 

rankoms valyti, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

pagal poreikį 

33760000-5 

"Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai 

rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

II-IV 

ketv. 

CPO 12 mėn.  ne taip ne 

  

4 Neštuvų vienkartiniai 

uždangalai 

pagal poreikį 33700000-7 

"Asmens higienos 

gaminiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

5 Pacientų servetėlės 15 rulonų 

33700000-3 

"Asmens higienos 

gaminiai"  

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

6 Kremas odos valymui ir 

pragulų profilaktikai 

200 fl. 33700000-3 

"Asmens higienos 

gaminiai"  

IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

                    

  

  Grupė 391 
Mažos vertės 

pirkimai 

1 Baldai pagal poreikį 39100000-3 

"Baldai" 

III ketv.  skelbiama 

apklausa 

24 mėn.  taip ne ne 

  

2 Baldai minkšats kampas, 

kėdės 

39100000-3 

"Baldai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  taip ne ne 

  

                    

  

1 Grupė 397 Mažos vertės 

pirkimai 



2 Kondicionieriai 4 vnt., Kalvelių 

amb., 5 vnt. 

Juodšilių amb., 1 

vnt. Rudaminos 

amb., 2 vnt. 

Riešės amb., 4 

vnt. Šumsko 

PGSL. Ir kitur.   

39717200-3 "Oro 

kondicionavimo 

prietaisai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

8 mėn.  taip ne ne   

  Gartraukis 1 vnt. 39714100-1 

"Ventiliacijos 

įrenginiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

                    
  

  Grupė 480 
Supaprastinti  

pirkimai 

1 Programinės įrangos 

"Ligence Heart" licencija 

licencijos nuoma 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

2 Sectigo PositiveSSL 

registracija 

licencijos nuoma 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

3 ESPBĮ doumentų 

pasirašymo licencijos 

licencijos nuoma 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn. ne ne ne   

4 ABBY FineReader 

Standart arba lygiavertis 

4 vnt. 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



5 Muzikos koridoriuje 

AGATA arba lygiavertės 

licencijos nuoma 

1 kompl.  48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

  

6 Muzikos koridoriuje 

LATGA arba lygiavertės 

licencijos nuoma 

1 kompl.  48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

  

7 Serveris WIN SQL serverio 

atnaujinimui 

48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiamos 

derybos arba 

atviras 

(supaprastinta

s) konkursas 

 12 mėn. taip ne ne   

8 Zoom prisijungimui 

nuotoliniu būdu 

prie vykdomų 

susirinkimų, 

konferencjų ir 

pan. 

48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

9 INSTANT SSL 

sertifikatas 

sertifikatas esamai 

VRCP svatainei 

48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

10 Team viewer licencijos 

pirkimas 

48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



11 ESPBĮ doumentų 

pasirašymo licencijos 

nuoma 

licencijos nuoma 

(ESVIS, skiepai), 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

pagal poreikį 

48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

8 mėn. ne ne ne 

  

12 GMP statistinė programa 1 kompl. 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

13 MedIs licencijų pirkimas 20 vnt. 48000000-8 

"Programinės 

įrangos paketai ir 

informacinės 

sistemos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

  

                      

  Įvairios prekės 
Mažos vertės 

pirkimai 

1 Ženklai 53 vnt.  34928470-3 

"Ženklai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

2 Alkotesteris 1 vnt. 38340000-0 

"Kiekio matavimo 

prietaisai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

3 Valymo inventoriaus 

prekės 

šluosčių laikikliai, 

langų valymo 

komplektai, 

valymo 

vežimėliai, 

šepečiai, šluostės 

ir pan.  

39224000-8 

"Šluotos, šepečiai ir 

kiti įvairių rūšių 

gaminiai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

4 Kilimėlių nuoma drėgmę 

sugeriančių 

kilimėlių nuoma 

39533000-7 

"Kilimėliai" 

I ketv.  CPO 24 mėn. ne taip ne 

  



5 Vienkartiniai maišeliai  Vienkartiniai 

maišeliai 

panoraminiam 

rentgeno aparatui  

18938000-3 

"Vienkartiniai 

maišeliai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

6 Medicininiai blankai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

22820000-4 

'Blankai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

7 Šiukšlių maišai pagal užsakymą 

gaminami maišai 

(nėra CPO) 

19640000-4 

'Polietileno maišai 

ir maišeliai 

šiukšlėms bei 

atliekoms" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

8 Patvirtinti blankai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

22820000-4 

'Blankai" 

I-IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

9 Kasos aparatų 

spausdinimo juostos  

kiekis 30192350-9 'Kasos 

aparatų juostos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

10 Burbuliniai čiužiniai 

pragulų profilaktikai 

riešės PGSL 

15 vnt. 39143112-4  

"Čiužiniai" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

11 Kūdikių svarstyklės  2 vnt., 

elektroninės su 

ūgio matuokle 

38311000-8 

"Elektroninės 

svarstyklės ir 

priedai" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

12 Kūdikių svarstyklės 1 vnt., Rukainių 

ambulatorijai 

38311000-8 

"Elektroninės 

svarstyklės ir 

priedai" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



13 Rankų kojų treniruoklis 1 vnt., 

kinezaterapijai 

37442300-8 

"Apatinės ir 

viršutinės kūno 

dalių raumenų 

treniruokliai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

14 Pasunkinti kamuoliai 8 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

15 Elastinės juostos be 

latekso 

18 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

16 Elastinės juostos kilpos 18 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

17 Apvali elastinė juosta 

(žarnelė) 

24 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

18 Rankenėlės mankštos 

juostoms ir žarnelėms 

4 poros, 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

19 Hanteliai dengti vinilu 

arba lygiaverte medžiaga 

6 poros 37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

20 Stepas 2 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

21 Keturkampė pusiausvyros 

lenta 

1 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   



22 Putplasčio volai 4 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

23 Plaukimo lenta 2 vnt., 

kinezaterapijai 

vandenyje 

37412000-9 

"Vandens sporto 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

24 Vandens hanteliai 1 pora, 

kinezaterapijai 

vandenyje 

37412000-9 

"Vandens sporto 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

25 Jogos plyta 4 vnt., 

kinezaterapijai 

37400000-2 

"Sporto prekės ir 

reikmenys" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

26 Žaliuzės  žaliuzės ir jų 

montavimas 

39515400-9 

"Žaliuzės" 

II-III 

ketv.  

neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

27 Informacinės lentelės pagal poreikį  34928470-3 

"Ženklai" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

  

28 Patalynė skirta PGSL 39560000-5 

"Įvairūs tekstilės 

dirbiniai" 

II-III 

ketv.  

neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne tai

p 

  

29 Ženklai pagal poreikį 

evakuaciniai ir 

slaugos ženklai, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

34928470-3 

"Ženklai" 

II-IV 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

30 Dujų balionų nuoma su 

deguonies užpildymu 

pagal poreikį  44612100-4 "Dujų 

balionai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  



31 Geriamasis vanduo po 19 litrų talpos 

pagal poreikį 

41110000-3 

"Geriamasis 

vanduo" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

  

32 EKG laidai laidai 31611000-2 "Laidų 

rinkiniai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne 

  

33 WISC-III arba lygiavertė 

metodika  

40 vnt. 39162100-6 

"Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  

34 WAIS-III arba 

lygiaverčiai metodikų 

protokolai 

30 vnt. 39162100-6 

"Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  

35 ASEBA suaugusiųjų arba 

lygiavertės metodikos 

protokolai, vadovas  

30 vnt. 39162100-6 

"Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  

36 ASEBA paauglių arba 

lygiavertės metodikos 

protokolai, vadovas  

100 vnt. 39162100-6 

"Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

  

37 Šaldytuvų termometrai 20 vnt., su patikra 38410000-2 

'Matavimo 

prietaisai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

38 Dulkių siurblių maišeliai 

diebitologo kabinetui 

100 vnt. 18938000-3 

"Vienkartiniai 

maišeliai" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

s pirkimas 

ne ne ne   

39 Gėlės pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

03121200-7 

"Skintos gėlės" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  



40 Maisto prekės  pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

15800000-6 

"Įvairūs maisto 

produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

41 Įvairios prekės 

reprezentacijai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

  I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

42 Įrankiai, spynos, raktai ir 

kt.  

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

44510000-8 

"Įvairūs įrankiai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

43 Dovanų čekiai dovanų čekiai 

maisto prekėms, 

bus vykdomi 

atskiri pirkimai 

18530000-3 

"Dovanos ir 

apdovanojimai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne projektas 

“Priemonių, 

gerinančių 

ambulatorinių 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tuberkulioze 

sergantiems 

Vilniaus 

rajono 

gyventojams, 

įgyvendinima

s” 

  

44 Kanceliarinės  prekės segtuvai  ir kt. 

prekės, bus 

vykdomi pagal 

poreikį atskiri 

pirkimai  

22851000-0 

"Segtuvai",  ir kt. 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

45 Druska keliams pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

34927100-2 

"Druska keliams 

barstyti" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  



46 Popierius spausdintuvams  A4, A5 pagal 

poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30197630-1 " 

Popierius 

spausdintuvams" 

I-IV ketv.  CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

47 Magnetinių kortelių 

skaitytuvų nuoma  

pagal poreikį 30216200-8 

"Magnetinių 

kortelių skaitymo 

įrenginiai" 

I-IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne 

  

48 Šiukšlių maišai pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

19640000-4 

'Polietileno maišai 

ir maišeliai 

šiukšlėms bei 

atliekoms" 

II-IV 

ketv. 

CPO 12 mėn. ne taip ne 

  

49 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   

50 Elektrochirurginis 

generatorius su Endo-cut 

rėžimu skirtu 

polpektominėm kilpom 

1 vnt. 31128000-9 

"Turbininis 

generatorius" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

51 LED arba lygiavertės 

lempos 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

31515000-9 

"Ultravioletinės 

lempos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartini

ai pirkimai 

ne ne ne   

  Darbai 
  

  

  
Mažos vertės 

pirkimai 



1 VRCP protezavimo  

registratūros ir juristo durų 

įrengimo darbai 

patalpos     4-3 45000000-7 

"Statybos darbai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

 2 mėn. ne ne ne   

2 VRCP pastato stogelių 

prie įėjimų remonto darbai 

VRCP pastato 

stogelių  remontas  

45000000-7 

"Statybos darbai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

3 VRCP dušų sutvarkymas 

ir įrengimas 

4 vnt. 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

3 mėn. taip ne ne   

4 VRCP rekuperatoriaus 

įrengimas 

  45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

5 VRCP archyvo remonto 

darbai 

4-52 kab.  45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

6  VRCP psichikos 

sveikatos centro kabinetų 

remonto darbai 

patalpų1-10 (104) 

remontas, 1-14 

(107) perskyrimas  

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   

7 VRCP skiepų planavimo 

kabineto remontas 

patalpos1-4, 1-3 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   

8 VRCP šeimos skyriaus 

ragistratūros pertvarkymas 

patalpos 1-6 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   

9 VRCP vakcinavimo 

centro įrengimas 

patalpos 1-5 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   



10 VRCP skambučių centro 

įrengimas 

patalpos 1-126 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   

11 VRCP 147 kabinetųo 

remontas 

kabineto 147 

perskirstymas ir 

remontas 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

8 mėn. taip ne ne   

                    Mažos vertės 

pirkimai 

1 VRCP šalto vandens 

magistralių rūsyje keitimo 

darbai 

šalto vandens 

magistralių rūsyje 

keitimas 

45232151-5 

"Centrinio 

vandentiekio 

atnaujinimo darbai" 

II-III  

ketv. 

skelbiama 

apklausa 

5 mėn. taip ne ne   

2 VRCP ir kt įstaigų 

katilinių šilumos punktų 

techninės priežiūra 

techninė priežiūra 45259300-0 

"Katilinių remonto 

ir priežiūros darbai" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

  

                      

1 Paberžės ambulatorijos 

remonto darbai 

angokraščių 

įrengimas, lubų 

grindų 

sutvarkymas 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II-III 

ketv. 

skelbiama 

apklausa 

3 mėn. taip ne ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant lėšoms 

                      

1 Naujosios Vilnios 

pastatoto gamtinių dujų 

įvedimo rangos darbai 

adresas A. 

Kojelavičiaus 

g.146 Vilnius  

45000000-7 

"Statybos darbai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

10 mėn.  ne ne ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant lėšoms 

ir poreikiui 

                      



1 Riešės  PGSL ligoninės 

ūkinio pastato  remonto 

darbai 

stogo remontas 45000000-7 

"Statybos darbai" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

                      

      

1 Kalvelių ambulatorijos 

garažo vartų įrengimas 

  45000000-7 

"Statybos darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

2 Kalvelių ambulatorijos 

patalpų remontas 

sienų, lubų 

dažymas, grindų 

įrengimas ir kiti 

darbai 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II -III 

ketv. 

skelbaima 

apklausa 

4 mėn.  taip ne ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant lėšoms 

                      

                      

1 Šumsko geoterminiai 

gręžinių įrengimo darbai 

pagal paprastojo 

remonto aprašą 

Nr.PE20-132-PER 

A 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv. CPO 7 mėn.  ne taip ne 

  

                      

1 Juodšilių geoterminiai 

gręžinių įrengimo darbai 

pagal paprastojo 

remonto aprašą 

Nr.PE20-131-PER 

A 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv. CPO 7 mėn.  ne taip ne 

  

                    
  

1 Rukainių geoterminiai 

gręžinių įrengimo darbai 

pagal paprastojo 

remonto aprašą 

Nr.PE20-133-PER 

A 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv. CPO 7 mėn.  ne taip ne 

  

                      



1 Skaidiškių ambulatorijos 

pastato fasado sutvarkymo 

darbai  

  45000000-7 

"Statybos darbai" 

II-III 

ketv. 

CPO 5 mėn. ne taip ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant lėšoms 

                    
  

1 Marijampolio 

ambulatorijos pritaikymas 

ŽN I etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

7 mėn.  taip ne ne projektas 

"Pirminės 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

Vilniaus 

rajone" 

2 Marijampolio 

ambulatorijos pritaikymas 

ŽN II etapas 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 

"Statybos darbai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

7 mėn.  taip ne ne   

                      

                      

1 Medininkų granulinės 

katilinės įrengimo darbai 

Kūro rūšies iš 

anglių į medžio 

granulių keitimo 

darbai 

45251200-3 

"Katilinių statybos 

darbai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

3 mėn. taip ne ne pirkimas bus 

vykdomas 

esant lėšoms 

                      

1 Riešės PGSL dujinio 

katilo keitimas 

dujinio katilo su 

degikliu keitimas 

45259300-0 

"Katilinių remonto 

ir priežiūros darbai" 

II-III 

ketv. 

neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

  

                      

 
Pastaba: CPO sutarčių maksimali trukmė 36 mėn., vienkartiniai pirkimai - žodinė sutartis, maksimali sutarties trukmė - 3 mėn. 

 


