
 VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  2021 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) 

Atliekamas 

CVP IS 

priemonėmis  

Atliekamas 

per CPO 

VPĮ 

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 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne   

 
2 GMP automobilių 

remonto paslaugos 

pagal poreikį 50112000-3 

'Automobilių remonto ir 

priežiūros paslaugos" 

I ketv.  atviras 

(supaprastintas 

konkursas) 

24 mėn. taip ne ne   

 
3 Naujų lengvųjų 

automiblių 

garantinio 

aptarnavimo 

paslaugos 

Dacia Duster 12 

vnt., Renault 

Koleos 1 vnt, 

Nissan Qashqai 1 

vnt, Dacia Logdy 1 

vnt. 

50112000-3 

'Automobilių remonto ir 

priežiūros paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
4 Automobilių 

plovimo paslaugos  

pagal poreikį 50112300-

6"Automobilių plovimo 

ir panašios paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

   
5 Naujų GMP 

automiblių 

garantinio 

aptarnavimo 

paslaugos 

Crafter 

automobiliai 2 vnt.  

50112000-3 

'Automobilių remonto ir 

priežiūros paslaugos" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 



6 Lengvųjų 

automobilių remonto 

paslaugos 

negarantinio 

aptarnavimo 

paslaugos 

50112000-3 

'Automobilių remonto ir 

priežiūros paslaugos" 

III ketv.  atviras 

(supaprastintas 

konkursas) 

24 mėn. taip ne ne   

 
                    

   
             Grupė 504 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Mėginių 

transportavimo 

jutiklių metrologinė 

patikra 

ASPĮ jutiklių 

esančių 

transportavimo 

krepšiuose patikros 

paslaugos 

50400000-9 " 

Medicinos ir precizinės 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos " 

I  ketv. neskelbiama 

apklausa 

12  mėn.  ne ne ne 

   
2 Psichometrinių 

hidrometrų 

metrologinė patikra 

5 vnt. 50400000-9 " 

Medicinos ir precizinės 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
3 Psichometrinių 

hidrometrų 

metrologinė patikra 

remonto paslaugos 50400000-9 " 

Medicinos ir precizinės 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

   
                    

   
                  Grupė 507 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Liftų priežiūros ir 

remonto paslaugos 

VRCP 4 liftai 50750000-7 "Liftų 

priežiūros paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

 



2 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" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 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 Buitinės technikos 

priežiūros ir remonto 

paslaugų pirkimas 

pagal poreikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

   
3 Ventiliacijos ir 

kondicionierių 

priežiūros ir remonto 

paslaugos 

pagal preikį 50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

   



4 Kraujo paėmimo 

kėdžių remonto 

paslaugos 

2 kėdžių remonto 

paslaugos 

50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

3  mėn.  ne ne ne 

   
5 Kelio užtvarų 

remontas ir priežiūra 

automatinių kelio 

užtvarų remontas ir 

priežiūra 

50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne 

   
6 Gesintuvų priežiūra gesintuvų patikros 

ir pildymo 

paslaugos 

50800000-3 "Įvairios 

remonto ir priežiūros 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

   
                      

 
  Grupė 642 Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Paslaugos už 

papildomai 

išnaudotą disko vietą 

paslaugos už 

papildomai 

išnaudotą disko 

vietą 

64216120-0 

'Elektroninio pašto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
2 Mobiliojo ryšio 

paslaugos 

pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikius 

64210000-1 "Telefono 

ryšio ir duomenų 

perdavimo paslaugos"  

II ketv. CPO 24 mėn. ne taip ne   

 
3 SMS žinučių 

siuntimas 

Infominta sms 

žinučių siuntimas    

64212000-5"Viešojo 

judriojo telefono ryšio 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 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. skelbiama 

apklausa 

12 mėn taip ne ne 

   
2 Automobilių Kasko 

draudimas 

VšĮ VRCP 

automobilių 

draudimas 

66514100-7 "Su 

transportu susijęs 

draudimas" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn taip ne ne 

   
3 Nekilnojamojo turto 

draudimo paslaugos 

nekilnojamojo 

turto draudimas 

66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn taip ne ne 

   
4 Kilnojamo turto 

draudimas 

kilnoamojo turto 

draudimas 

66510000-8 "Draudimo 

paslaugos" 

I ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn taip ne ne 

   
                    

   
                  Grupė 722 Supaprastinti  

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 "HX Platininis 

mokestis" 

palaikymo 

paslaugų pirkimas 

72261000-2 

"Programinės įrangos 

palaikymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
3 Fortigate (tinklo 

apsaugos) palaikymo 

paslaugos  

1 kompl. paslaugų 72261000-2 

"Programinės įrangos 

palaikymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 ne ne ne 

   



4 IPR IS integracijos 

paslaugos 

1 kompl. paslaugų 72243000-0 

"Programavimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn. ne ne ne 

   
5 GMP automobilinės 

techninės 

programinės įrangos 

priežiūra 

7 komplektai 72267000-4 

"Programinės įrangos 

priežiūros ir tvarkymo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

13 mėn.  ne ne ne 

   
6 Registracija prie GĮ 

per el. valdžios 

vartus 

1 kompl. paslaugų 72243000-0 

"Programavimo 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

   
7 Papildomos disko 

vietos naudojimo 

HOSTEX.LT 

sistemoje paslaugos 

1 komp. paslaugų 72261000-2 

"Programinės įrangos 

palaikymo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
8 El dokumento 

pasirašymo 

planšetėje paslaugų 

integravimas į 

VRCP IS paslaugos 

1 kompl. paslaugų 72243000-0 

"Programavimo 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12  mėn. ne ne ne 

   
9 GMP automobilių ir 

kompiuterinės 

technijos 

aptarnavimo 

paslaugos 

1 kompl. paslaugų 72267000-4 

"Programinės įrangos 

priežiūros ir tvarkymo 

paslaugos" 

III ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn.  taip ne ne 

   



10 Darbo užmokesčio 

programos priežiūra 

programos 

"Butenta" 

priežiūros 

autorinės 

paslaugos 

72261000-2 

"Programinės įrangos 

palaikymo paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
11 IS tobulinimo 

paslauga 

1 komp. paslaugų 72243000-0 

"Programavimo 

paslaugos" 

I-II ketv. neskelbiamos 

derybos 

9 mėn.  taip ne ne 

projektas 

„Inovatyvios ir 

kompleksinės 

lėtinių ligų 

priežiūros 

modelio 

išbandymas“   
12 Programinės įrangos 

Stekas priežiūros ir 

papildomų 

funkcionalumų 

sukūrimo paslaugos  

1 komp. paslaugų 72267000-4 

"Programinės įrangos 

priežiūros ir tvarkymo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12  mėn. ne ne ne 

   
13 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 Duomenų perdavimo 

paslaugų pirkimas 

pagal poreikius 72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 



2 Papildomas el. laiškų 

siuntimas 

papildomas laiškų 

siuntimas, filtro ir 

svetainės talpinimo 

paslaugos 

72400000-4 "Interneto 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
                       
  Grupė 772    
1 Rudaminos 

ambulatorijos 

medžių kirtimas ir 

kelmų išrovimo 

paslaugos  

medžių kirtimas ir 

kelmų išrovimo 

paslaugos  

77211400-6 "Medžių 

kirtimo paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

1 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 

24 mėn. ne ne ne   

 
2 Teisinės paslaugos pagal poreikį 

teisinės 

konsultacijos 

79100000-5 "Teisinės 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

 



3 Duomenų apsaugos 

paslaugos 

duomenų apsaugos 

pareigūno 

paslaugos 

79100000-5 "Teisinės 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
                       
  Grupė 792 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Audito paslaugos veiklos ir 

finansinių 

ataskaitų audito 

paslaugos 

79212000-3 "Audito 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24  mėn. ne ne ne 

   
2 Kokybės vadybos 

sertifikavmo ir 

priežiūros auditai 

įdiegtos kokybės 

vadybos sistemos 

sertifikavimas ir 

du priežiūros 

auditai 

79212000-3 "Audito 

paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn. ne ne ne   

 
3 Auditas dėl saulės 

baterijų veiklos 

ataskaitos audito 

paslaugos 

79212000-3 "Audito 

paslaugos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne   

 
                       
                  Grupė 793 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Projekto straipsnių 

publikavimas 

2 straipsniai 79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 
 



2 Skelbimai 

laikraščiuose 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
3 Viešinimo paslaugos VRCP viešinimo 

paslaugos, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
4 Projekto viešinimo 

paslaugos 

900 vnt. tušinukų, 

900 vnt. užrašų 

knygelių, USB 

raktų 700 vnt. 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 
 

5 GMP automobilių 

viešinimo paslaugos 

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   

 



6 Projekto viešinimo 

paslaugos 

2 vnt. lipdukai ant 

GMP automobilio 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms"  
7 Projekto viešinimo 

paslaugos 

80 vnt., lipdukai 

ant baldų ir įrangos 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 

 
8 Projekto viešinimo 

paslaugos 

atminimo plokštės 

3 vnt. 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 
 



9 Projekto viešinimo 

paslaugos 

plakatas 

Medininkų 

muitinėje, 1 vnt. 

79341000-6 "Reklamos 

paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 
 

                      
 

                  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 798 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Įrišimo paslaugos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

79821000-5 "Spaudinių 

įrišimo paslaugos" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
                       
                  Grupė 799 Mažos vertės 

pirkimai  



1 Informacinės 

medžiagos 

pažeidžiamoms 

grupėms leidybos 

paslaugos 

4650 vnt. 79970000-4 "Leidybos 

paslaugos"  

I-II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms"  
2 Brošiūros 

specialistams 

leidybos paslaugos 

70 vnt. 79970000-4 "Leidybos 

paslaugos"  

I-II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne 
projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms"  
3 Fotosesija patalpų ir 

darbuotojų 

fotosesija 

79961000-8 

"Fotografijos 

paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn.  ne ne ne 

   
4 Kalėdinio, 

naujametinio vakaro 

darbuotojams 

organizavimo 

paslaugos 

išvyka į teatrą 79952100-3  

"Kultūrinių renginių 

organizavimo 

paslaugos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

 
5 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 Mokymai, seminarai pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

80522000-9 

"Mokomieji seminarai" 

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne   

 
2 Privalomųjų 

pirmosios pagalbos 

ir higienos įgūdžių 

žinių mokymai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne   

 
3 Bender-Geštalt arba 

lygiaverčiaimokymai 

vertinimo 

instrumento 

mokymai 

80510000-2 'Specialistų 

mokymo paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
                      

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

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 poreikį 85145000-7 " 

Medicinos laboratorijų 

teikiamos paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

18 mėn. ne ne ne   

 



3 Individualios dozės 

ekvivalento tyrimas 

darbuotojų 

dirbančių su 

rentgeno aparatais 

ID vertinimai (12 

kartų ) 

85100000-0 "Sveikatos 

priežiūros paslaugos"  

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

36 mėn. ne ne ne   

 
4 Išorinė kokybės 

kontrolė 

pagal poreikį 85145000-7 " 

Medicinos laboratorijų 

teikiamos paslaugos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
5 Baseino vandens 

kokybės ir klinikiniai 

mikrobiologiniai 

tyrimai 

pagal poreikį 85145000-7 "Medicinos 

laboratorijų teikiamos 

paslaugos" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

 
                      

 
  Grupė 904 Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugos 

paviršinių nuotekų 

tvarkymas VRCP 

"90400000-1" Nuotekų 

paslaugos 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn. 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" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
                      

 
                  Grupė 906 

Mažos vertės 

pirkimai  
1 Latakų valymas pagal poreikį 90620000-9 " "Sniego 

valymo paslaugos"  

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

 
                      

 
                  Grupė 907 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Ergonominių rizikos 

vertinimų paslaugos 

pagal poreikį 90711100-5 "Rizikos 

arba pavojaus 

vertinimas (ne 

statyboms)" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
                      

 
                  Grupė 909 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Patalpų 

dezinfekcijos 

paslaugos 

patalpų 

dezinfekcija pagal 

poreikį 

90921000-9 

"Dezinfekavimo ir 

naikinimo paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

 
2 Langų valymo 

paslaugos 

VRCP pastato 

langų valymas 

90911300-9 "Langų 

valymo paslaugos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
                       
       Grupė 983 Mažos vertės 

pirkimai  



1 Žmogaus palaikų 

transportavimo ir 

laikymo paslaugų 

pirkimas 

pagal poreikį iš 

Šumsko, Juodšilių 

ir Riešės PGSL 

98371200-6 "Laidojimo 

biurų paslaugos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

36 mėn.  ne ne ne 

   
2 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 

   
                       
  

Prekės    
       Grupė 091 Mažos vertės 

pirkimai  
1 Suskystintos naftos 

dujos  

Šumsko PGSL, 

kiekis apie  25000 

kg.  

09133000-0 

"Suskystintos naftos 

dujos" 

IV ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne 

   
2 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" 

IV ketv. nekelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
3 Dyzelinis kūras 

šildymui 

Juodšilių PGSL ir 

ambulatorija, 

kiekis apie 18000 l 

09134200-9 'Dyzelinis 

kuras" 

IV  ketv. CPO 12 mėn.  ne taip ne   

 
                    

   
  Grupė 181 (neregūliarūs pirkimai vykdomi dėl Covid 19 pandemijos )             

Tarptautiniai 

pirkimai  



1 Respiratoriai FF2 be iškvėpimo 

vožtuvo, 30000 

vnt. 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

I ketv. CPO 6 mėn. ne taip ne   

 
2 Respiratoriai FF2 su iškvėpimo 

vožtuvu, 6000 vnt. 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

I ketv. CPO 6 mėn. ne taip ne   

 
3 Respiratoriai be iškvėpimo 

vožtuvų, 

preliminarus kiekis 

- 54600 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
4 Respiratoriai su iškvėpimo 

vožtuvais, 

preliminarus kiekis 

- 23400 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
5 Antbačiai preliminarus kiekis 

8400 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 



6 Vienkartinės 

prijuostės 

preliminarus kiekis 

22400 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
7 Veido skydai preliminarus kiekis 

800 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18142000-6 

"Apsauginiai 

antveidžiai" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
8 Neperšlampami 

chalatai 

preliminarus kiekis 

4000 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
9 Vienkartiniai 

chalatai 

preliminarus kiekis 

28000 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
10 Kombinezonai preliminarus kiekis 

4400 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
11 Apsauginiai akiniai preliminarus kiekis 

600 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 



12 Vienkartinės 

medicininės kaukės 

preliminarus kiekis 

136200 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
13 Vienkartinės 

kepuraitės 

preliminarus kiekis 

20000 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
14 Įvairios apsauginės 

priemonės 

pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18143000-3 "Apsaugos 

priemonės" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne   

 
                    

   
  Grupė 184 

Tarptautiniai 

pirkimai  
1 Nitrilinės pirštinės S-1800 vnt., M-

27000 vnt. 

18424300-0 

"Vienkartinės pirštinės" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne 

   
2 Lateksinės pirštinės S-25500vnt., M-

110000 vnt., L -

24000 vnt., XL-

7000 vnt. 

18424300-0 

"Vienkartinės pirštinės" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne 

   
3 Įvairios pirštinės pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

18424300-0 

"Vienkartinės pirštinės" 

II-IV CPO 12 mėn. ne taip 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 taip ne 

   
                    

   
  Grupė 244 

Mažos vertės 

pirkimai  
1 Dezinfekcinės 

medžiagos 

pagal poreikį 24455000-8  

"Dezinfekcijos 

priemonės" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn. taip ne ne 

  

  

2 Dezinfekcinės 

medžiagos 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

24455000-8  

"Dezinfekcijos 

priemonės" 

II-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
                    

   
  Grupė 229 Mažos vertės 

pirkimai  
1 EKG porpierius 

GMP 

pagal poreikį 22993000-7 "Šviesai 

jautrus, šilumai jautrus 

arba termografinis 

popierius ir kartonas" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
2 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   

 



3 Popierius bilietams  popierius bilietų 

valdymo sistemai 

Nopremiuim,  

22993300-0 

"Termografinis 

popierius arba kartonas" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
                    

   
  Grupė 302 Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Rankiniai 

spausdintuvai 

2 vnt., skirti 

sterilizacinei 

30232110-8 " Lazeriniai 

spausdintuvai " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

 vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
2 Spausdintuvai 26 vnt. 30232110-8 " Lazeriniai 

spausdintuvai " 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
3 Kompiuterinė įranga 20 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30213000-5 

"Asmeniniai 

kompiuteriai"  

I-IV ketv. CPO 6 mėn.  ne taip ne   

 
4 Nešiojami 

kompiuteriai 

5 vnt. 30213100-6 

"Nešiojamieji 

kompiuteriai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn. ne ne ne   

 
5 Planšetė 1 vnt. , skirta 

pacientų 

pasirašymui 

30213200-7 

"Planšetiniai 

kompiuteriai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 



6 Projekto 

kompiuterinė įranga 

4 kompiuteriai,  2 

nešiojami 

kompiuteriai, 4 

spausdintuvai,  bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30213000-5 

"Asmeniniai 

kompiuteriai"30213100-

6 "Nešiojamieji  

kompiuteriai"  

I-II ketv. CPO 2 mėn.  ne taip ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 

  

7 Projekto monitoriai 2 monitoriai 32323000-3 "Vaizdo 

monitoriai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 

  

8 Monitoriai 20 vnt., bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

30231000-7 

"Kompiuterių ekranai ir 

pultai" 

II-IV ketv. CPO 6 mėn.  ne taip ne 

   
9 Toneriai pagal poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30237310-5 

'Spausdintuvų kasetės" 

II-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
10 Techninės įrangos 

pirkimas 

kompiuterinės 

įrangos įvairios 

prekės 

30237000-9 

"Kompiuterių dalys, 

priedai ir reikmenys" 

II-III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 



                    
   

                  Grupė 331 Tarptautiniai 

pirkimai  
1 Apsauginiai 

maišeliai dentalinio 

skanerio fosforo 

plokštelėms, tepalas 

16 vnt.  33134000-8 

"Endodontiniai priedai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
2 Vienkartiniai lūpų ir 

skruostų laikikliai 

800 vnt.  33134000-8 

"Endodontiniai priedai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
3 Odontologinių 

medžiagų ir 

priemonių pirkimas 

36 pirkimo dalys 33141800-8 

„Stomatologinės 

medžiagos"33130000-0   

„Stomatologijos ir 

subspecialybiu 

instrumen-tai ir 

prietaisai“,  18143000-3 

„Apsauginės 

priemonės“ 

24951100-6 „Tepalai“ 

I ketv. atviras 

konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas) 

24 mėn. taip ne ne   

 
4 Kraujo paėmimo 

priemonių pirkimas 

pagal poreikį 33192500-7 

"mėgintuvėliai", 

33141300-3 "Venų 

punkcijų, kraujo ėmimo 

prietaisai" 

I ketv.  atviras 

konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas) 

12 mėn. taip ne ne   

 
5 Kraujo paėmimo 

priemonių pirkimas 

pagal poreikį 33192500-7 

"mėgintuvėliai", 

33141300-3 "Venų 

punkcijų, kraujo ėmimo 

prietaisai" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

 



6 Medicinos įranga elektrokardiografas 

- 2 vnt., kūno 

sudėties 

analizatorius-1 

vnt., medicininės 

svarstyklės-1 vnt., 

karujospūdžio 

matavimo 

aparatas-2 

vnt.,paros EKG su 

analize-1 vnt. 

33100000-1 "Medicinos 

įranga", papildomi 

BVPŽ  33123200-0 

"Elektrokardiografijos 

prietaisai", 33123100-9 

"Kraujospūdžio 

matavimo prietaisai" 

I ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

6 mėn. taip ne ne projektas 

„Inovatyvios ir 

kompleksinės 

lėtinių ligų 

priežiūros 

modelio 

išbandymas“  

 
7 Lentelės regėjimo 

aštrumui nustatyti 

1 vnt. skirta 

Paberžės 

ambulatorijai 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
8 Apsaugos priemonės 

aštriems 

instrumentam 

10 mm- 4000 vnt., 

25 mm - 2000 vnt., 

50 mm- 50 vnt., 

skirta sterilizacinei 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
9 Baktericidinė lempa 

su integruotu darbo 

laiko skaitikliu 

1 vnt. , skirta 

laboratorijai 

33191000-5 

"Sterilizacijos, 

dezinfekcijos ir higienos 

prietaisai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   



10 Medicinos įrangos 

pirkimas  

8 pirkimo dalys 33100000-1 "Medicinos 

įranga",  33196000-0 

"Pagalbinės medicininės 

priemonės" 33192000-2 

"Medicininiai baldai"  

33193100-0 "Invalidų 

vežimėliai ir invalidų 

kėdės su ratukais" 

I ketv. atviras 

konkursas 

(tarptautinis 

pirkimas) 

5 mėn. taip ne ne projektas 

"Pirminės 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

Vilniaus 

rajone" 

 
11 Medicinos įranga Bemer terapija - 4 

vnt., gliukozės 

matavimo aparatai 

- 93 vnt., 

kraujospūdžio 

matavimo aparatai 

- 93 vnt., judėjimo 

stebėjimo 

apyrankės - 93 vnt.  

33100000-1 "Medicinos 

įranga", papildomas 

BVPŽ  33123100-9 

"Kraujospūdžio 

matavimo prietaisai",  

I ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

6 mėn. taip ne ne projektas 

„Inovatyvios ir 

kompleksinės 

lėtinių ligų 

priežiūros 

modelio 

išbandymas“  

  

12 Pozicionavimo 

pagalvėlės 

(trikampės) ir 

neperšlampami 

užvalkalai 

pagalvėms 

pagalvės - 5 vnt., 

užvalkalai - 30 

vnt., skirta Riešės 

PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 



13 Pozicionavimo 

pagalvėlės  

5 vnt., skirta 

Riešės PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

14 Fiksacinių diržų 

komplektai 

kojoms - 5 

kompl.., rankoms - 

5 kompl., skirta  

PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

15 Prietaisas 

sterilizacijai  

1 vnt. 33191000-5 

"Sterilizacijos, 

dezinfekcijos ir higienos 

prietaisai" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

16 Juosmens tvirtinimo 

diržas 

1 vnt., skirta 

Riešės PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

17 Pozicionavimo volas 10 vnt., skirta 

pragulų 

profilaktikai PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

18 Kulno/alkūnės 

apsaugos 

10 vnt., skirta 

pragulų 

profilaktikai PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

19 Žirklės  PGSL - 6 vnt., 

ASPĮ- 20 vnt. 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 



20 Įvairūs instrumentai šlifavimo galvutės 

- 20 vnt., įvairios 

nagų žnyplės - 22 

vnt., dildės - 5 vnt.  

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

  

 

21 Atsiurbimo sistema 1 vnt., skirta 

Paberžės 

ambulatorijai 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

22 Apex lokatoriai 2 vnt. 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

23 Polimerizacinė 

lempa 

2 vnt. 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

24 Universalūs 

bandomieji rėmai 

3 vnt. skirti 

oftalmologams 

33190000-8 "Įvairūs 

medicinos prietaisai ir 

produktai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

25 Inklinometrai 2 vnt. 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

 II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   
 



26 Suaugusiųjų 

elektrodai 

pritaikyti LifePack 33190000-8 "Įvairūs 

medicinos prietaisai ir 

produktai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

 

27 Pirmos pagalbos 

rinkinių priemonės 

turniketai - 50 vnt., 

šalčio maišeliai- 

100 vnt., tvarsčiai-

100 vnt., 

antklodės-50 vnt. 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

2 mėn. taip ne ne 

  

 

28 Chirurginiai 

instrumentai 

40 vnt., įvairių 

dydžių 

33169000-2 

"Chirurginiai 

instrumentai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

2 mėn. taip ne ne 

  

 

29 LOR instrumentai 30 vnt., įvairių 

dydžių 

33190000-8 "Įvairūs 

medicinos prietaisai ir 

produktai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

2 mėn. taip ne ne 

  

 

30 Ginekologiniai 

instrumentai 

50 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

2 mėn. taip ne ne 

  

 

31 Medžiagos dantų 

protezamimo 

gamybai 

pagal poreikį 33138000-6 "Dantų 

protezavimo gaminiai" 

II ketv.  atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

36 mėn.  taip ne ne   
 



32 Įvairios laboratorinės 

priemonės ASPĮ 

mėgintuvėliai, 

pastero pipetės, 

laikikliai, imersinis 

aliejus, lipnios 

etikėtės 

33192500-7 

"Mėgintuvėliai",  

33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai"  

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

24 mėn.  taip ne ne   
 

33 Intubaciniai 

vamzdeliai 

visų dydžių 33157400-9 

"Medicininiai 

kvėpavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

12 mėn taip ne ne 

   
34 Laringinės kaukės visų dydžių 33157400-9 

"Medicininiai 

kvėpavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

12 mėn. taip ne ne 

   
35 Intubaciniai 

pravedėjai 

pagal poreikį 33157400-9 

"Medicininiai 

kvėpavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

12 mėn. taip ne ne 

   
36 DPV prailginimo 

vamzdžiai 

pagal poreikį 33157400-9 

"Medicininiai 

kvėpavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

12 mėn. taip ne ne 

   
37 DPV filtrai pagal poreikį 33157400-9 

"Medicininiai 

kvėpavimo prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

12 mėn. taip ne ne 

   
38 Podiatrinė kėdė su 

spintele 

1 kompl. 33192000-2 

"Medicininiai baldai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

   
39 Gydytojo 

odontologo kėdės 

3 vnt.  33192000-2 

"Medicininiai baldai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

   
40 Masažo stalas  elektrinis, dviejų 

dalių, 1 vnt. 

33192000-2 

"Medicininiai baldai" 

 II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne 

   



41 EKG aparatas 1 vnt. 33123200-0 

"Elektrokardiografijos 

prietaisai" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

   
42 Medicininiai 

šaltkrepšiai 

20 vnt. skirta ASPĮ 33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn.  taip ne ne 

   
43 Ultragarsinis 

diagnostinis  

aparatas 

1 vnt. su vidaus 

organamas ir 

kardiologiniu 

davikliu 

33112200-0 "Ultragarso 

įranga" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn.  taip ne ne 

   
44 Autorefraktometras 

vaikams 

1 vnt.  33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn. taip ne ne 

   
45 Ultragarso terapijos 

prietaisas 

1 vnt. 33112200-0 "Ultragarso 

įranga" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn. taip ne ne 

   
46 Elektroterapijos 

prietaisas 

1 vnt. 33158200-4 

"Elektroterapijos 

prietaisai" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn. taip ne ne 

   
47 Elektrokardiografas 

vaikams 

automatinis, 

daugiafunkcinis 

12-derivacijų 

EKG, 1 vnt. 

33123200-0 

"Elektrokardiografijos 

prietaisai" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4  mėn.  taip ne ne 

   
48 Chirurginė apžiūros 

lempa 

 1 vnt.  33167000-8 

"Chirurginiai šviesos 

šaltiniai" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

 4 mėn.  taip ne ne   

 
49 Darsonvalizacijos 

aparatas 

1 vnt. 33100000-1 "Medicinos 

įranga" 

III ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn.  taip ne ne   

 
50 Turbininiai antgaliai 4 vnt. 33130000-0 

"Stomatologijos ir 

subspecialybių 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

   



instrumentai ir 

prietaisai" 

51 Lėtaeigiai antgaliai 4 vnt. 33130000-0 

"Stomatologijos ir 

subspecialybių 

instrumentai ir 

prietaisai" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

   
52 Biopsinės žnyplės 

gastroskopui  

10 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
53 Biopsinės žnyplės 

kolonoskopui 

4 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

 IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
54 Bekontaktis 

tonometras su 

pachimetru 

1 vnt. 33140000-3 "Medicinos 

priemonės" 

IV ketv. atviras 

(supaprastintas) 

konkursas 

3 mėn. taip ne ne 

   
55 Dentalinio rentgeno 

aparatai 

3 vnt., skirti 

Rudaminos, 

kalvelių, Juodšilių  

ambulatorijoms 

33111000-1 "Rentgeno 

prietaisai" 

IV ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 mėn. taip ne ne 

   
56 Odontologinio 

įrenginio komplektai 

3 vnt., skirta 

VRCP 

33192400-6 

"Stomatologinė darbo 

įranga" 

IV ketv. atviras 

(tarptautinis) 

konkursas 

4 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" 

 IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne taip   

 
                      

 
                  Grupė 336 Tarptautiniai 

pirkimai  
1 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 

   
2 Streptokoko testai 25 dėžutės 33600000-6 

"Farmacijos produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne     

3 Vaistai  aminofilinas 24 

/ml, infuzinis ar 

injekcinis tirpalas, 

30000 vnt. 

33600000-6 

"Farmacijos produktai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
4 Vaistai  kvetiapinas, 

permetrinas, 

mepivakainas, 

tiapridas 

33600000-6 

"Farmacijos produktai" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
5 Vaistai 

(konsoliduotas 

pirkimas) 

karbamazepinas, 

gliklazidas 

33600000-6 

"Farmacijos produktai" 

I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
6 Tuberkulinas tuberkulinas 150 

vnt. 

33651600-4 "Vakcinos" I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
7 Pneumokokinė 

vakcina 

13-valentė, 40 

dozių 

33651600-4 "Vakcinos" I ketv. CPO 6 mėn. ne taip ne   

 



8 Vakcinos 

(konsoliduotas 

pirkimas) 

vėjaraupių, 

žmogaus 

papilomos, grip o 

vakcinos 

33651600-4 "Vakcinos" I ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne   

 
9 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 12 mėn. ne taip ne   

 
10 Vaistai vaistai, kurių nėra 

CPO, bus vykdomi 

atskiri pirkimai  

33600000-6 

"Farmacijos produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

   
                    

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

pirkimai  
1 Reagentai SARS 

COV IgG 

3500 33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai"  

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

 
2 Gliukozės juostelės 

ir kontroliniai 

tirpalai 

pagal poreikį 33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai"  

III  ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
3 Gliukozės juostelės 

su analizatorių 

panauda  

reagentai su 

analizatorių 

panauda rajono 

įstaigų gliukozės 

tyrimų atlikimui 

33696500-0 

"Laboratoriniai 

reagentai", 38434000-6 

"Analizatoriai"  

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 



                    
   

  GRUPĖ 337 Mažos vertės 

pirkimai  
1 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 

   
2 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 

   
3 Neštuvų 

vienkartiniai 

uždangalai 

pagal poreikį 33700000-7 "Asmens 

higienos gaminiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
4 Servetėlės rankoms 

valyti 

lapinės servetėlės 33760000-5 "Tualetinis 

popierius, nosinės, 

popieriniai 

rankšluosčiai ir 

servetėlės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
5 Spiritinės servetėlės 50000 vnt. 33711430-0 

"Vienkartinės 

asmeninės servetėlės" 

II ketv. CPO 12 mėn. ne taip 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.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
2 Baldai baldai skirti Kalino 

ir Juodšilių GMP 

pastotėm 

39100000-3 "Baldai" I-II ketv. neskelbiama 

apklausa 

5 mėn.  ne ne ne projektas 

"Greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Vilniaus ir 

Ašmenos 

rajonų 

pažeidžiamoms 

gyventojų 

grupėms" 

  

3 Stelažai  pagal poreikį 

archyvui ir 

sandėliui 

39131100-0 "Archyvų 

stelažai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

   
                       
  Grupė 397 

Mažos vertės 

pirkimai  
1 Kondicionieriai 

VRCP laboratorijai 

2 vnt. 39717200-3 "Oro 

kondicionavimo 

prietaisai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne 

   
2 Kondicionieriai pagal poreikį 

VRCP  ir rajone 

39717200-3 "Oro 

kondicionavimo 

prietaisai" 

II-III ketv. skelbiama 

apklausa 

4 mėn.  taip ne ne   

 
3 Gartraukis 1 vnt. 39714100-1 

"Ventiliacijos 

įrenginiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

  

  



4 Traukos įrenginiai VRCP 

sterilizacinėje 2 

vnt.  

39714100-1 

"Ventiliacijos 

įrenginiai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

  

  

                       
  Grupė 480 

Mažos vertės 

pirkimai  
1 Programos Steko 

ALGA licencija 

licencija 

papildomai darbo 

vietai 

48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
2 Office licencijos 2 vnt. 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
3 Visual studio pro 

licencija  

1 vnt. 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
4 Zoom prisijungimui 

nuotoliniu būdu 

prie vykdomų 

susirinkimų, 

konferencjų ir pan. 

48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
5 ABBY FineReader 

Standart 

4 vnt. 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   



6 INSTANT SSL 

sertifikatas 

sertifikatas esamai 

VRCP svatainei 

48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
7 Muzikos koridoriuje 

AGATA arba 

lygiavertės licencijos 

nuoma 

1 kompl.  48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
8 Muzikos koridoriuje 

LATGA arba 

lygiavertės licencijos 

nuoma 

1 kompl.  48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne 

   
9 Team viewer licencijos pirkimas 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

III ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
10 Windows server 

CAL licencijos  

apie 410 vnt. 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

IV ketv. skelbiama 

apklausa 

12 mėn.  taip ne ne 

   
11 MedIs licencijų 

pirkimas 

20 vnt. 48000000-8 

"Programinės įrangos 

paketai ir informacinės 

sistemos" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn. ne ne ne 

   
                       



  Įvairios prekės 
Mažos vertės 

pirkimai  
1 Mobilieji telefonai 

slaugytojoms 

28 vnt.  32250000-0 "Mobilieji 

telefonai" 

I ketv. CPO 6 mėn.  ne taip ne   

 
2 GMP automobilinės 

radijo ryšio įrangos 

įrangos nuoma 

7 komplektai 32000000-3 "Radijo, 

televizijos, 

komunikacijų, 

telekomunikacijų ir 

susijusi įranga" 

I ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
3 Įvairios elektros 

prekės 

pagal poreikį 

laidai, rozetės, 

šviestuvai, 

šaldytuvai ir kt. 

31300000-9 "Izoliuoti 

laidai ir kabeliai", 

39710000-2 "Buitiniai 

elektros prietaisai"  

31532920-9 "Elektros 

lemputės ir 

liuminescencinės 

lempos" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

36 mėn. taip ne ne 

   
4 Buitinės chemijos ir 

buities  prekės 

pagal poreikį 

valymo priemonės, 

namų apyvokos 

prekės, buitinė 

chemija ir pan.  

24000000-4 "Chemijos 

produktai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

36 mėn. taip ne ne 

   



5 Įvairios santechnikos 

prekės 

pagal poreikį 

vamzdžiai, sifonai, 

klozetai, plautuvai 

ir kt. 

44132000-4 

"Kanalizacijos 

vamzdžio dalys", 

42130000-9 "Čiaupai, 

ventiliai, vožtuvai ir 

panašūs įtaisai" 

II ketv. skelbiama 

apklausa 

36 mėn. taip ne ne 

   
6 Ženklai pagal poreikį 

evakuacinių ženklų 

pirkimas 

34928470-3 "Ženklai" I ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
7 Etikečių ir lipdukų 

spausdintuvai 

5 vnt. 30174000-9 "Etikečių 

spausdintuvai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne   

 
8 Sakitytuvai su USB jungtimis, 

10 vnt. 

38520000-6 

"Skaitytuvai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne   

 
9 Dujų balionų nuoma 

su deguonies 

užpildymu 

pagal poreikį  44612100-4 "Dujų 

balionai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
10 GMP batai žieminiai ir 

vasariniai batai 

18832000-0 "Specialioji 

avalynė" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne   

 
11 Rentgeno juostos  rentgeno juostos 

25x30, pagal 

poreikį 

32354110-3 "Rentgeno 

juostos" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne 

   



12 Projektorius 1 vnt, skirtas 

VRCP salei 

38652100-1 

"Projektoriai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

   
13 Nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai  

pagal poreikį skirta 

serverinei 

31154000-0 

"Nenutrūkstamojo 

maitinimo šaltiniai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

   
14 Komutatoriai 4 vnt., į skirta 

serverinei 

32422000-7 "Tinklo 

komponentai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
15 Elektroninės 

suaugusiųjų 

svarstyklės  

1 vnt. skirta Riešės 

PGSL 

33196000-0 "Pagalbinės 

medicininės priemonės" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
16 Konteneris 1 vnt.  44613800-8 

"Konteineriai 

atliekoms" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne 

   
17 Spaudai pagal poreikį 

spaudos korpusai 

ir gumelės, tušas 

spaudams 

30192151-4 "Antspaudų 

spaudai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne 

   
18 Vežimėliai 2 vnt. 34911100-7 

"Vežimėliai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
19 Geriamasis vanduo po 19 litrų talpos 41110000-3 

"Geriamasis vanduo" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

   
20 EKG laidai laidai 31611000-2 "Laidų 

rinkiniai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn. ne ne ne 

   



21 WISC-III, WAIS-III 

arba lygiaverčiai 

metodikų protokolai 

WAIS-III, 50 vnt., 

WISC-III, 20 vnt.  

39162100-6 "Mokymo 

priemonės" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
22 Elektroninės 

svarstyklės 

kūdikiams 

2 vnt., su ūgio 

matuokliu  

38311000-8 

"Elektroninės 

svarstyklės ir priedai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne 

   
23 Bekontakčiai 

termometrai 

20 vnt. 38410000-2 'Matavimo 

prietaisai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartinis 

pirkimas 

ne ne ne   

 
24 Serveriai 2 vnt. 48820000-2 "Serveriai" III ketv. neskelbiama 

apklausa 

6 mėn. ne ne ne 

   
25 Eilių valdymo 

sistema ir jos 

aptarnavimas 

procedūriniam 

kabinetui 

31711310-9 

"Registravimo 

sistemos" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn.  ne ne ne   

 
26 Antivirusinė 

programa  

Eset smart security 

arba lygiavertė 

programa 420 

darbo vietoms 

48761000-0 

"Antivirusinės 

programinės įrangos 

paketai" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn.  ne ne ne   

 
27 Elektra pagal poreikį 09310000-5 "Elektra" III ketv. CPO 24 mėn. ne taip ne 

   
28 Vienkartiniai 

maišeliai  

Vienkartiniai 

maišeliai 

panoraminiam 

rentgeno aparatui  

18938000-3 

"Vienkartiniai 

maišeliai" 

III ketv.  neskelbiama 

apklausa 

24 mėn. ne ne ne   

 



29 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   

 
30 Gėlės pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai  

03121200-7 "Skintos 

gėlės" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
31 Maisto prekės  pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

15800000-6 "Įvairūs 

maisto produktai" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
32 Įvairios prekės 

reprezentacijai 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

  I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
33 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 

   
34 Patvirtintų blankų 

leidyba 

pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

22820000-4 'Blankai" I-IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   



35 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 projektas 

“Priemonių, 

gerinančių 

ambulatorinių 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tuberkulioze 

sergantiems 

Vilniaus rajono 

gyventojams, 

įgyvendinimas” 

  

 
36 Kanceliarinės  

prekės 

segtuvai  ir kt. 

prekės 

22851000-0 "Segtuvai",  

ir kt. 

I-IV ketv. CPO 12 mėn. ne taip ne 

   
37 Druska keliams pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

34927100-2 "Druska 

keliams barstyti" 

I-IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne 

   
38 Popierius 

spausdintuvams  

A4, A5 pagal 

poreikį, bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

30197630-1 " Popierius 

spausdintuvams" 

I-IV ketv.  CPO 12 mėn. ne taip ne 

   
39 Patalynė skirta PGSL 39560000-5 "Įvairūs 

tekstilės dirbiniai" 

IV ketv.  neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne taip 

   
40 Remontinės movos pagal poreikį bus 

vykdomi atskiri 

pirkimai 

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

apklausa 

vienkartiniai 

pirkimai 

ne ne ne   

 



41 Šiukšlių maišai pagal užsakymą 

gaminami maišai 

(nėra CPO) 

19640000-4 'Polietileno 

maišai ir maišeliai 

šiukšlėms bei 

atliekoms" 

IV ketv. neskelbiama 

apklausa 

12 mėn. ne ne ne 

   
42 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 

   
  Darbai 

   
  

  
Mažos vertės 

pirkimai  
1 VRCP druskų 

kambario įrengimo 

darbai 

patalpos     R-39-

R40 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  skelbiama 

apklausa 

 6 mėn. taip ne ne 

   
2 VRCP pastato stogo  

remonto darbai 

VRCP pastato 

stogo  remontas  

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  CPO 3 mėn. ne taip ne   

 
3 VRCP dušo patalpos 

sutvarkymo ir 

įrengimo darbai 

dušo kabinų 

įrengimas 4 vnt. 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  CPO 3 mėn. ne taip ne   

 
4  VRCP kabinetų 

remonto darbai 

patalpų1-120(147) 

perskyrimas ir 

remontas 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  CPO 3 mėn. ne taip ne   

 
5 VRCP 4 a. 

registratūros 

remonto darbai 

odontologų 

registratūros 

perskyrimas, durų 

įrengimas 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  CPO 3 mėn. ne taip ne   

 



6 VRCP  sandėlio 

lauko įėjimo 

sutvarkymo darbai 

stogelio įrengimas, 

deguonies spintos 

perstatymo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv.  neskelbiama 

apklausa 

3 mėn. ne ne ne   

 
                      

 
    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 VRCP vandens 

sitemos sutvarkymo 

darbai 

Karšto vandens 

sistemos 

sutvarkymas 

45232151-5 "Centrinio 

vandentiekio 

atnaujinimo darbai" 

II  ketv. CPO 4 mėn. ne taip ne 

   
2 VRCP šalto vandens 

magistralių rūsyje 

keitimo darbai 

šalto vandens 

magistralių rūsyje 

keitimas 

45232151-5 "Centrinio 

vandentiekio 

atnaujinimo darbai" 

II  ketv. CPO 4 mėn. ne taip ne 

   
3 VRCP ir kt įstaigų 

katilinių šilumos 

punktų techninės 

priežiūra 

techninė priežiūra 45259300-0 "Katilinių 

remonto ir priežiūros 

darbai" 

III ketv.  CPO 24 mėn. ne taip ne 

   
                       
    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Naujosios Vilnios 

ambulatorijos stogo 

remonto darbai 

stogo remonto 

darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. CPO 3 mėn. ne taip ne   

 



                      
 

    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Rudaminos 

ambulatorijos stogo 

remonto darbai 

ŽN pritaikymo 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

 II ketv. CPO 3 mėn.  ne taip ne   

 
                      

 
    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Rukainių 

ambulatorijos 

plytelių klojimo 

darbai  

sienų plytelių apie 

10 kv.m. klojimo 

darbai 

45431000-7 "Plytelių 

klojimo darbai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn.  ne ne ne   

 
                    

   
    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Kalvelių 

ambulatorijos garažo 

vartų įrengimo 

darbai 

garažo vartų 

įrengimo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

2 mėn ne ne ne   

 
                    

   
    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Pagirių 

ambulatorijos grindų 

dangos sutvarkymo 

darbai 

kabinetų grindų 

sutvarkymo darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

I ketv. neskelbiama 

apklausa 

4 mėn.  ne ne ne 

   
                      

 



    Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Skaidiškių 

ambulatorijos 

pastato fasado 

sutvarkymo darbai  

pastato fasado 

perdažymas, 

lietvamzdžių 

pakeitimas 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. CPO 4 mėn.  ne taip ne 

   
                       
  

  
Mažos vertės 

pirkimai 
 

1 Riešės  PGSL 

pastotės apšiltinimo 

ir lietaus nuvedimo 

remonto darbai 

pastotės 

apšiltinimo ir 

lietaus nuvedimo 

remonto darbai 

45000000-7 "Statybos 

darbai" 

II ketv. neskelbiama 

apklausa 

3 mėn.  ne ne ne   

 
                       

 
Pastaba: CPO sutarčių maksimali trukmė 36 mėn. 

       
 


