
  

 

  

Plungės rajono savivaldybės 
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                           (pareigos)   (vardas, pavardė) 
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2016 METŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 
 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objektas Kodas 

pagal 

 

BVPŢ 

 

Pirkimo 

sutarties vertė 

be PVM 

(Eurais) 

Numatoma 

pirkimo pradţia 

(ketvirtis) 

Numatomas 

pirkimo būdas 

Sutarties 

trukmė 
Numatomų 

pirkti  prekių 

kiekiai bei 

paslaugų ar 

darbų 

apimtys 

(pastabos) 

 

 

                                                                                                                                            Prekės, Paslaugos                                                                     

1 Skintos gėlės 03121200-7 

 

400,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

Pagal poreikį 

 



  

 

sutartis( ţodinė 

apklausa) 

„Disva“, 

„Orchidėja“ 

2 Benzinas 09132000-3 2500,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje 

sutartis(ţodinė 

apklausa) ,,Palska” 

Pagal poreikį 

 

3 Ivairūs maisto produktai 15000000-8 1500,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis( ţodinė 

apklausa)  

,,Papartis”,,Grūstė” 

Pagal poreikį 

 

4  

Pašto paslaugos susijusios su laiškais 

Laikraščių prenumerata 

Korespondentinė siunta 

 

 

64112000-4 

79980000-7 

64100000-7 

450 

 

 

Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės  
prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis(ţodinė  

apklausa) 

UB Lietuvos paštas 

Pagal poreikį 

 

5 Bilietai 22459000-2 700 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

 Pagal poreikį 

 

6  

Dovanos ir apdovanojimai 

Spausdiniai ir susiję produktai 

Daţų kasetės 

Galvaliniai elementai ir bateri- 

jos 

Kanceliarinės prekės 

 

18530000-3 

22000000-0 

30125100-2 

31400000-0 

 

30192000-1 

2895 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis(ţodinė 

apklausa) 

,,Viskas Jūsų 

kontorai” 

Pagal poreikį 

 

Kanceliarinių 

prekių kom- 

plektas 

7  

Daţų kasetės 

Kompiuterinė įranga ir reikme- 

nys 

 

30125110-5 

30200000-1 

 

2000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje 

sutartis(ţodinė 

apklausa )  

Pagal poreikį 

 

Kompiuterių 

įranga bei 



  

 

Kabeliai viela ir susiję gaminiai 

 

44300000-3  ,,Skytech”                          susijusių 

reikmenų 

komplektas 

8  

Elektros skirstymo ir reguliavimo 

aparatai 

Izoliouti laidai ir kabeliai 

Apšvietimo įrenginiai, elektros 

šviestuvai 

 

 

31200000-8 

31300000-9 

31500000-1 

350  Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) 

,,Litnesta” 

Pagal poreikį 

 

Elektros 

prekių 

komplek- 

tas 

9 Elektros įrankių patikra  50 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

 Pagal poreikį 

 

10 Medikamentai greitai pagalbai suteikti  

(pirmos pagalbos vaistinėlei) 

33600000-8 

 

30 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

 Pagal poreikį 

11  

Sodininikystės produktai 

Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai 

Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms 

bei atliekoms 

Plastikiniai gaminiai. 

Elementai 

Specialūs darbo drabuţiai ir jų priedai 

Asmens higienos gaminiai 

Dekoratyviniai patalpų objektai 

Tekstilės gaminiai 

Buitiniai prietaisai 

Valikliai ir poliravimo priemonės 

Statybinės medţiagosir panašūs 

gaminiai 

Kabeliai, viela ir susiję gaminiai 

 

03121000-5 

14800000-9 

19640000-4 

 

19520000-4 

31400000-0 

18100000-0 

33700000-7 

39200000-4 

39500000-7 

39700000-9 

39800000-0 

44100000-1 

44300000-3 

2895 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės  

prkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje 

sutartis  (ţodinė 

apklausa)  

 UAB ,,Kauno 

saulėtekis”                           

Pagal poreikį 

 

ūkinių, 

higienos, 

valymo, 

laisvalaikio, 

buities, san- 

technikos, 

statybos 

prekių 

komplektas 

 



  

 

Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, 

tvirtinimo detalės,grandinės ir 

spyruoklės 

Daţai, lakas,mastika 

 

44500000- 

 

44800000-8 

 

                                                                                                                                         Paslaugos 

12  

Įstaigos lengvojo automobilio remonto ir 

prieţiūros paslauga 

Transporto priemonių ir jų variklių dalys 

Mašinos tepalai 

 

50530000-9 

 

34300000-0 

24951100-6 

1000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje 

sutartis (ţodinė 

apklausa) 

,,Autoalvus”                            

Pagal poreikį 

13 Automobilio techninė prieţiūra 72631200-2 180 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

 Pagal poreikį 

14 Įstaigos lengvojo automobilio draudimo 

paslaugos(kasko draudimas ,civilinis 

draudimas) 

66514100-7 350 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
 pirkimas 

 Pagal poreikį 

15 Ugnies gesintuvų patikros paslaugos 50410000-2 170 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis  (ţodinė 

apklausa) 

  UAB ,,Agesina 

GTC”                           

Pagal poreikį 

16 Priešgaisrinės signalizacijos aptarnavi- 

mas 

51700000-9 650 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų 

laikotarpyje,sutartis(

ţodinė apklausa) 

,,Strategas” 

Pagal poreikį 

 

17 Transporto paslaugos  

 

60000000-8 18500 

 

Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) 

 ,,Mivada”, 

Pagal poreikį 

 



  

 

,,Keliaveţys”                   

18  

 

Vietinio telefono ryšio paslaugos 

Mobilieji telefonai 

 

 

 

 

64211100-9 

 

64211200-0 

 

 

 

1750 

800 

Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) 

TEO LT, AB 

 

AB “Bitė Lietuva” 

                

Pagal poreikį 

 

19 Buhalterinės programos prieţiūra 72220000-3 900,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (raštinė 

apklausa) 

UAB ,,Sistemų 

valdymo 

konsultacijos”  

                   

Pagal poreikį 

 

20 Elektros skirstymo įrenginių remonto ir 

prieţiūros įrenginių pasalaugos (elektros 

ūkio prieţiūra) 

50532400-7 700 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) 

,,Magometras”                   

Pagal poreikį 

 

 Reklamos paslaugos (skelbimai 

laikraštyje) 

79340000-9 600 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
 pirkimas 

 Pagal poreikį 

 

  

Spausdinimo ir susijusios paslaugos 

(afišų info bukletų, autorių knygų 

spausdinimas) 

Emblemų darymas 

 

79800000-2 

 

 

 

39561130-2 

 

1000 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) UAB  

“Kontrus” 

Pagal poreikį 

 

 Su atliekomis susijusios paslaugos 90500000-2 250,00    Pagal poreikį 

 



  

 

 Vandendiekis ,kanalizacija 65000000-3 

 
2500,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 
 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (perkama, 

kaip iš vienintelio 

šaltinio) 

UAB Plungės 

vandenys” 

Pagal poreikį 

 

 Šiluma 09323000-9 17300,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (perkama, 

kaip iš vienintelio 

šaltinio) 

UAB ,,Plungės 

šilumos tinklai” 

Pagal poreikį 

 

  

 

 

Elektros skirstymas 

Elektra 

 

 

 

 

 

65310000-9 

09000000-3 

10500,00 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (perkama, 

kaip iš vienintelio 

šaltinio) 

 

AB LESTO 

Energijos tiekimas 

UAB 

 

Pagal poreikį 

 

 Maitinimo paslaugos  55300000-3 6000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

 Pagal poreikį 

 

 Darbuotojų sprofilaktinis sveikatos tikri- 

nimas 

85140000-0 150 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (ţodinė 

apklausa) pagal 

darbuotojo 

gyvenamą vietą 

,,Pulsas”, ,,Inesa”, 

Pagal poreikį 

 



  

 

UAB ,,Plun- 

gės sveikatos 

centras” 

 Autorinės teisių paslaugos 

 

92312210-6 2000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

(ilgalaikė sutartis) 

“Latga”, “Agata”                  

Pagal poreikį 

 

 Įgarsinimo aparatūros nuoma 

 

92370000-5 

 

6000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Pirotechnikos paslaugos 

 

92360000-2 1700 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Vienkartinė sutartis  

 

Pagal poreikį 

 

 Fotografijos paslaugos 79961000-8 500 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

 pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Lauko scenos nuoma 79952100-3 2000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Filmavimo paslaugos 79961330-0 2500 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Pramoginės paslaugos (teatro 

prodiuserių- dainininkų, grupių, 

ansamblių ir orkestrų 

paslaugos) 

92312000-2 25000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Skalbimo paslaugos 98310000-9 150 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
pirkimas 

Nuolatiniai pirkimai 

metų laikotarpyje, 

sutartis (perkama, 

kaip iš vienintelio 

šaltinio) 

,,Lipka” 

Pagal poreikį 

 

 Muzikos instrumentai 37310000-4 2000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pgal poreikį 

 Apstatytų apgyvendinimo patalpų 

trumpa- 

55250000-7 4000 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 



  

 

laikės išnuomojimo paslagos 

 Mokomieji seminarai 80522000-9 280 Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Maţos vertės 
pirkimas 

Vienkartinė sutartis Pagal poreikį 

 Siuvimo paslaugos 98393000-4 6000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis 

 

Pagal poreikį 

 

 Audiniai 19211000-8 1000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 
 

Nuolatiniai   

pirkimai    metų 

laikotarpyje, sutartis 

(apklausa ţodinė) 

,,Disva”                   

Pagal poreikį 

 

 Koncertiniai, teatriniai rūbai 18400000-3 14000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

Vienkartinė sutartis Pagal poreikį 

 

 Kitos paslaugos 98390000-3 8000 Metų laikotarpyje, 

atsiradus poreikiui 
Maţos vertės 

pirkimas 

 Pagal poreikį 

 

        

        

 

 

 

 

 

Pirkimų organizatorius   _____________________                              Ūkio dalies vedėja Laima Lauciuvienė 

                                          (parašas)                       (vardas, pavardė) 

 

Komisija:     _____________________    _______________________ 
                                        (parašas)       (vardas, pavardė) 

         _____________________   _______________________ 
     (parašas)    (vardas, pavardė) 

     _____________________   _______________________ 
     (parašas)    (vardas, pavardė) 


