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Seredžiaus senelių globos namų

Direktoriaus 2017.01. 30   įsakymu2017-03-15 Nr1-6

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto 

pavadinimas

Planuojama 

pradžia 

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais)

Numatomų 

pirkti 

prekių/paslaug

ų/darbų kiekiai 

(apimtys) Mat.vnt.

Pirkimo 

būdas

Tipas 

(prekė/pasla

uga/darbai) BVPŽ

Ar pirkimas 

bus 

atliekamas 

pagal 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 13 

ir 91 str.?

Ar 

pirkimas 

bus 

atliekamas 

centralizuo

tai per 

CPO?

Ar pirkimas 

bus 

elektroninis 

ir atliekamas 

CVP IS 

priemonėmis

?

Ar pirkimui 

bus taikomi 

žaliesiems 

pirkimams 

LR aplinkos 

apsaugos 

kriterijai

Numatoma 

pirkimo vertė 

2017 m.

Pirkimo 

vykdytojas

1 Mėsa ir mėsos gaminiai 2017-01-01 12 mėn. 4500 kg. apklausa prekė

15100000-9 

(Gyvūlinės kilmės 

produktai, mėsa ir 

mėsos gaminiai) ne ne taip taip 13 500,00 Senelių namai

2

Duonos gaminiai, 

švieži kepiniai ir 

pyrago gaminiai 2017-01-01 12 mėn. 6000 kg. apklausa prekė

15810000-9 (duonos 

gaminiai, švieži 

kepiniai ir pyrago 

gaminiai) ne ne taip taip 7 155,00 Senelių namai

3

Pienas ir pieno 

produktai 2017-01-01 12 mėn. 5300 Ltr./kg. apklausa prekė

15500000-3 (pieno 

produktai) ne ne taip taip 8 400,00 Senelių namai

4

Įvairūs maisto 

produktai,                    2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį kg./vnt./ltr.apklausa prekė

15800000-6 (Įvairūs 

maisto produktai)                                                            ne ne taip taip 16 150,00 Senelių namai

45 205,00

5

Buitiniai elektros 

prietaisai(tenai) 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį vnt. apklausa prekė

39710000-2 

(Buitiniai elektros 

prietaisai) ne ne ne ne 100,00 Senelių namai

6

Virtuvės įrenginiai, 

namų apyvokos ir 

pagaminto valgio 

tiekimo reikmenys 

(puodeliai, lėkštės, 

dubenys, įvairūs 

įrankiai, puodai) 2017-01-01 - pagal poreikį vnt. apklausa prekės

39220000-0 

(Virtuvės įrenginiai, 

namų apyvokos ir 

pagaminto valgio 

tiekimo reikmenys) ne ne ne ne 2 000,00 Senelių namai
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7 Elektros prekės 2017-01-01 - pagal poreikį - apklausa prekė

31530000-0 (Lempų 

ir apšvietimo 

įrenginių dalys) ne ne ne ne 100,00 Senelių namai

8 Mikrobangų krosnelė 2017-01-01 - 1 vnt. apklausa prekė

39711362-4 

(mikrobangų krosnys) ne ne ne ne 50,00 Senelių namai

9

Transporto priemonių 

detalės, tepalai 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - prekė

34300000-0 

(Transporto 

priemonių ir jų 

variklių dalys ir 

pagalbiniai ne ne ne ne 925,00 Senelių namai

10 Laidojimo reikmenys 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa prekės

39296000-3 

(lLaidojimo 

reikmenys) ne ne ne ne 500,00 Senelių namai

11

Gėlės, gėlių 

kompozicijos, vazonai, 

vainikai 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa prekės

03121210-0 (Gėlių 

kompozicijos ir 

puokštės) ne ne ne ne 500,00 Senelių namai

12 Valymo priemonės 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

39800000-0 

(Valikliai ir 

poliravimo 

priemonės) ne ne ne ne 200,00 Senelių namai

13

Dezinfekcinės 

priemonės 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

24455000-8  

(Dezinfekcijos 

priemonės) ne ne ne ne 48,00 Senelių namai

14 Skalbimo priemonės 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

39831000-6 

(Skalbikliai) ne ne ne ne 350,00 Senelių namai

15

Asmens higienos 

gaminiai 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės

33700000-7 

 (Asmens higienos 

gaminiai) ne ne taip ne 100,00 Senelių namai

16 Šepečiai, šluostės ir kt. 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

39224000-8 (Šluotos, 

šepečiai ir kiti įvairių 

rūšių gaminiai) ne ne ne ne 350,00 Senelių namai

17 Drabužiai ir avalynė 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį vnt. apklausa prekės

18000000-9 

(Drabužiai, avalynė, 

lagaminai ir jų 

priedai) ne ne ne ne 200,00 Senelių namai

18

Kompensuojami 

medikamentai 

(priemokos) 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės

33600000-6 

(Farmacijos 

produktai) ne ne ne ne 1 520,00 Senelių namai

19

Vaistinės arbatžolių 

arbatos 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės 15863000-5 (Arbata) ne ne ne ne 1 400,00 Senelių namai



20

Slaugos inventorius: 

funkcinės lovos, 

staliukai ligonio 

maitinimui. 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa prekės

33192100-3 

(Medicininės 

paskirties lovos) ne ne ne ne 1 000,00 Senelių namai

21

Medicinos reikmenys 

(sauskelnės, slaugos 

priemonės) 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

33141621-9 

(Nelaikymo slaugos 

rinkiniai),   33140000-

3 (Medicinos 

reikmenys) ne ne ne ne 2 650,00 Senelių namai

22

Dezinfekcinės 

priemonės, medžiagos 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

24455000-8  

(Dezinfekcijos 

priemonės) ne ne ne ne 48,00 Senelių namai

23

Amatų ir meno 

reikmenys 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa prekės

37800000-6(amatų ir 

meno reikmenys) ne ne ne ne 100,00 Senelių namai

24 Valymo inventorius 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės

31155000-7(valymo 

inventorius) ne ne ne ne 300,00 Senelių namai

25 Skalbyklos reikmenys 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės

39291000-8 (skalbyklos 

reikmenys) ne ne ne taip 500,00 Senelių namai

26 Įvairios prekės 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekės

18000000-9/19000000-

6/39500000-7 ne ne ne ne 4 496,00 Senelių namai

27 Leidiniai (spauda) 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa prekės

22200000-0 

(Laikraščiai, 

dienraščiai, ne ne ne ne 465,00 Senelių namai

28 Kanceliarinės prekės 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė

30100000-0 (Biuro 

mašinos, įrenginiai ir 

reikmenys, išskyrus 

kompiuterius,spausdi

ntuvus ir baldus) ne ne ne ne 300,00 Senelių namai

29

Degalai 

(benzinas/dyzelinas) 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa prekė 09000000-3 ne ne ne ne 812,00 Senelių namai

30

Mikrobiologinis 

vandens tyrimas 2017-01-01 - pagal poreikį - apklausa paslauga

71900000-7 

 (Laboratorijų 

paslaugos.) ne ne ne ne 100,00 Senelių namai

31 Pašto paslaugos 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa paslaugos

64110000-0 (Pašto 

paslaugos) ne ne ne ne 250,00 Senelių namai

32

Draudimas už 

pacientams padarytą 

žalą 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa paslauga

66510000-8 

(Draudimo 

paslaugos) ne ne ne ne 50,00 Senelių namai

33

Darbuotojų sveikatos 

patikrinimas ir skiepai, 

higienos įgūdžių kursai 2017-01-01 vienkartinė pagal poreikį - apklausa paslauga

33651660-2  (Gripo 

vakcinos) ne ne ne ne 100,00 Senelių namai

PASLAUGOS



34

Transporto remonto 

paslaugos 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa paslauga

50100000-6 

(Transporto 

priemonių ir su jomis 

susijusių įrenginių 

remonto, priežiūros ir 

kitos paslaugos) ne ne ne taip 1 033,00 Senelių namai

35

Draudimo kompanijos 

paslaugos 2017-01-01 12 mėn. 4 automobiliai apklausa paslauga

66514100-7 (Su 

transportu susijęs 

draudimas)  ne ne ne ne 695,00 Senelių namai

36 Gesintuvų patikrinimas 2017-01-01 vienkartinė - - apklausa paslauga

50413200-5  (Gaisrų 

gesinimo įrenginių 

priežiūros 

paslaugos)/50000000-

5  (Remonto ir 

priežiūros paslaugos.) 

 ne ne ne ne 52,00 Senelių namai

37

Gaisrinės automatikos 

įrengimų patikra 2017-01-01 12mėn. - - apklausa paslauga

50413200-5  (Gaisrų 

gesinimo įrenginių 

priežiūros paslaugos) ne ne ne ne 484,00 Senelių namai

38 Svarstyklių patikra 2017-01-01 vienkartinė - - apklausa paslauga

71632000-7 

 (Techninio tikrinimo 

paslaugos.) ne ne ne ne 50,00 Senelių namai

39

Darbuotojų mokymai, 

kvalifikacijos kėlimas 

(PG saugos mokymai) 2017-01-01 vienkartinė - - apklausa paslauga

80000000-4 

 (Švietimo ir mokymo 

paslaugos.) ne ne ne ne 500,00 Senelių namai

39

Elektros ūkio priežiūros 

paslaugos/Buitinių 

el.įrengimų remontas, 

techninis 

aptarnavimas/Elektros 

prietaisų patikrinimas, 

varžos, įžeminimo 

matavimai 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa paslauga

50711000-2 (Pastatų 

elektros įrangos 

remonto ir priežiūros 

paslaugos) ne ne taip ne 100,00 Senelių namai

40

Kompiuterinės įrangos 

priežiūra ir remontas 2017-01-01 12 mėn. - - apklausa paslauga

50310000-1  (Biurų 

įrangos priežiūra ir 

remontas.) ne ne taip ne 200,00 Senelių namai

41

Kovos su kenkėjais 

paslaugos 2017-01-01 12 mėn. - - apklausa paslauga

90922000-6 (Kovos 

su kenkėjais 

paslaugos) ne ne ne ne 174,00 Senelių namai



42

Kapinių tvarkymo 

priežiūra 2017-01-01 12 mėn. - - apklausa paslaugos

98371111-5 (Kapinių 

priežiūros paslaugos) ne ne ne ne 200,00 Senelių namai

43

Elektros ūkio priežiūros 

paslaugos/Buitinių 

el.įrengimų remontas, 

techninis 

aptarnavimas/Elektros 

prietaisų patikrinimas, 

varžos, įžeminimo 

matavimai 2017-01-01 12 mėn. pagal poreikį - apklausa paslauga

50711000-2 (Pastatų 

elektros įrangos 

remonto ir priežiūros 

paslaugos) ne ne taip ne 15 000,00 Senelių namai

Rengėjas: R. Poškevičienė


