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                                                                                                                            TVIRTINU: 

                         VšĮ  Anykščių RS ligoninės 

Direktorius                       

Dalis Vaiginas 

  2022-03-15    

 

  

Planuojamų viešųjų  pirkimų planas 2022 metams  

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Numatomas   

kiekis ar 

apimtis/ vertė, 

Eur be PVM 

Numatoma 

pirkimo pradžia 

Pirkimo būdas  Pirkimo vykdytojas/ 

Iniciatorius  

Ketinamos sudaryti 

pirkimo sutarties 

trukmė 

Sodininkystės produktai (gėlės) 03121000-5 500,00             I - IV ketvirtis  Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Automobiliniai degalai 

 

09134200-9 

09132100-4 

27.000,00 III  ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu arba  

Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ Bendrasis ūkio 

skyrius 

36 mėn. 

Automobiliams alyva 09211000-1 200,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pagal poreikį 

Elektros energijos pirkimas 09310000-5 60.000 kWh 

 

II ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn. + 12 mėn. 

Maisto produktai (žuvis ir jos 

gaminiai)  

15200000-0 

 

6.500,00 I ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS arba 

naudojantis CPO 

elektroniniu katalogu 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ Pirkimų 

organizatorius /Maisto 

paruošimo skyrius 

24 mėn. + 6 mėn. 

Maisto produktai (vaisiai, 

daržovės, aliejus, pieno 

produktai, grūdų malūno, kiti 

15300000-1 

15400000-2 

15500000-3 

35.000,00 

2000,00 

11.000,00 

IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ Pirkimų 

organizatorius /Maisto 

24 mėn. + 6 mėn. 
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įvairūs produktai, duonos ir 

pyrago gaminiai) 

15600000-4 

15800000-6 

15810000-9 

6.000,00 

13.000,00 

10.000,00 

elektroniniu katalogu Mažos 

vertės pirkimas skelbiamos 

apklausos būdu, skelbiamas 

CVP IS  

paruošimo skyrius 

Maišai šiukšlėms ir atliekoms 

 

19640000-4 

 

1.500,00 IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Sandėlininkas 

12 mėn. + 6 mėn. 

Laikraščiai, periodiniai leidiniai 

ir žurnalai 

22200000-7 100,00 I ketvirtis  Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn. 

Pašto ženklai 22410000-7 300,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Blankai ir įvairūs spausdiniai 

 

22800000-8 1.000,00 I ir IV  ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius / 

Sveikatos 

statistikas/Bendrasis 

ūkio skyrius 

Pagal poreikį 

Įvairūs chemijos produktai 

(klijai, silikonas, aušinimo 

skystis ir kt.) 

24900000-3 200,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pagal poreikį 

Įvairi biuro įranga ir reikmenys 

(kanceliarinės prekės, termo 

lipdukai,apsauginiai vokai ir 

kt.) 

30190000-7 

 

4.000,00 

 

I - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu; Mažos 

vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Sandėlininkas/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn., gali būti 

taikomi žaliesiems 

pirkimams Aplinkos 

ministerijos nustatyti 

aplinkos apsaugos 

kriterijai 

Antspaudai 30192151-4 100,00  I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Kompiuterinė įranga ir 

reikmenys 

30200000-1 

 

2.000,00 I - IV  ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu /Pirkimas bus 

atliekamas naudojantis CPO 

LT, atliekančios CPO 

funkcijas, elektroniniu 

Pirkimų organizatorius/ 

 Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn., gali būti 

taikomi Aplinkos 

ministerijos nustatyti 

aplinkos apsaugos 

kriterijai. 
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katalogu 

Spausdintuvų kasetės 

 

30237310-5 1.500,00 I - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Sandėlininkas 

12mėn.,gali būti 

taikomi žaliesiems 

pirkimams Aplinkos 

ministerijos nustatyti 

aplinkos apsaugos 

kriterijai 

Elektros skirstymo ir 

reguliavimo reikmenys 

(jungikliai, rozetės, saugikliai, 

laidai ir kabeliai) 

31200000-8 

31300000-9 

 

600,00 

 

 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Akumuliatorių baterijos 31422000-0 500,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu/ Pirkimas naudojantis 

CPO LT, atliekančios CPO 

funkcijas, elektroniniu 

katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Buities ir elektros prekės 

(maitinimo elementai, 

apšvietimo įrenginiai ir elektros 

šviestuvai) 

31400000-0 

31500000-1 

 

1.000,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu/ Pirkimas naudojantis 

CPO LT, atliekančios CPO 

funkcijas, elektroniniu 

katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį 

Telekomunikacijų įranga ir 

reikmenys 

32500000-8 200,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Medicinos įranga  33100000-1 30.500,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ Skyriai, 

padaliniai 

Pirkimai pagal 

poreikį 

 

Vienkartiniai medicinos 

reikmenys ir kitos medicininės 

priemonės  

33140000-3 58.000,00 I - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu ar  

Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija/ Skyriai, 

padaliniai 

18 mėn. + 6 mėn. 
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Vaistai 33600000-6 80.000,00 I - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Skyriai, padaliniai 

 

12 mėn.+6 mėn.  

 

Vaistai 33600000-6 9.000,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Skyriai, padaliniai 

 

Pirkimai pagal 

poreikį 

 

Asmens higienos gaminiai  33700000-7 40.500,00  I - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimo organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn. + 6 mėn. 

Transporto priemonių atsarginės 

dalys 

34300000-0 

 

 

3.000,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Baldai (kėdės, minkštas 

kampas, rašomas stalas ir kt.) 

39100000-3 3.000,00  II - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Virtuvės įrenginiai, namų 

apyvokos reikmenys (lėkštės, 

dubenėliai, puodai, kibirai, 

šluotos, šluostės ir kt.)   

39220000-0 8.000,00  II - IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu ir 

Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Maisto paruošimo  

skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį  

Buitiniai prietaisai (el. 

arbatinukai, el. marmitas ir kt.) 

 

39700000-9 

 

 

500,00 

 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio, Maisto 

paruošimo, skyriai 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Valikliai ir poliravimo 

priemonės (muilai, valikliai, 

plovikliai, gaivikliai, poliravimo 

priemonės) 

 

 

 

39800000-0 3.000,00 IV ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimo organizatorius/ 

Sandėlininkas 

Nuolatiniai pirkimai 

pagal poreikį, gali 

būti taikomi 

žaliesiems 

pirkimams Aplinkos 

ministerijos nustatyti 

aplinkos apsaugos 

kriterijai. 

Mašinos mechaninei jėgai 

gaminti ir naudoti 

42100000-0 100,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 
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būdu 

Purškimo įrenginiai, maišytuvai 42924300-2 300,00 I ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Statybinės medžiagos ir panašūs 

gaminiai 

44100000-1 1.000,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Įvairūs surenkamieji ir susiję 

gaminiai (santechninės 

medžiagos) 

44400000-4 

 

500,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Įrankiai, spynos, raktai ir kt. 44500000-5 500,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Dažai, lakai  ir kt. priemonės 44800000-8 

 

200,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Transporto priemonių remonto 

ir priežiūros paslaugos  

50100000-6 1.500,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Įvairios biuro įrangos priežiūros 

ir remonto paslaugos 

 

50310000-1 500,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Teisinei metrologijai priskirtų 

matavimo priemonių 

metrologinės patikros ir 

medicinos prietaisų techninės 

būklės tikrinimo paslaugos 

50400000-9 15.000,00 III ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija /Bendrasis ūkio 

skyrius 

24 mėn. + 12 mėn. 

Medicinos įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos 

 

50420000-5 10.000,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Aktyviųjų gaisrinės saugos 

priemonių išbandymo (patikros) 

ir techninės priežiūros 

paslaugos  

50610000-4 600,00 III ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija /Bendrasis ūkio 

skyrius 

36 mėn.  

Ugnies gesintuvų patikros bei jų 

užpildymo paslaugos  

 

50610000-4 600,00 III ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija /Bendrasis ūkio 

skyrius 

36 mėn. 
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Liftų (potencialiai pavojingų 

kėlimo įrenginių) privalomosios 

techninės būklės tikrinimo 

paslauga 

50750000-7 600,00 II ketvirtis  Mažos vertės pirkimas 

skelbiamos apklausos būdu, 

skelbiamas CVP IS 

Viešųjų pirkimų 

komisija /Bendrasis ūkio 

skyrius 

36 mėn. 

Įvairios remonto ir priežiūros 

paslaugos  

50800000-3 1.500,00 

 

I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

Pirkimai pagal 

poreikį 

Įprastinės transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomasis, KASKO 

draudimas ir kt. 

66510000-8 

 

1.500,00 I, II ir  IV 

ketvirtis 

Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos  

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

12 mėn. +12 mėn. 

Metinės finansinės 

atskaitomybės audito  paslaugos 

79212000-3 6.000,00 I ketvirtis Pirkimas bus atliekamas 

naudojantis CPO LT, 

atliekančios CPO funkcijas, 

elektroniniu katalogu 

Pirkimų organizatorius/ 

Buhalterinės apskaitos 

skyrius 

36 mėn. 

Mokymo paslaugos  80590000-6 2.500,00 I - IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Skyriai, padaliniai 

Pirkimai pagal 

poreikį 

3 kategorijos šalutinių 

gyvūninių produktų tvarkymo 

paslauga  

90500000-2  1.000,00 I ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

24 mėn. 

Sniego valymo paslaugos 90620000-9 900,00 IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

36 mėn. 

Dezinfekavimo ir naikinimo 

paslaugos 

90921000-9 2.000,00 IV ketvirtis Mažos vertės pirkimas 

neskelbiamos apklausos 

būdu 

Pirkimų organizatorius/ 

Bendrasis ūkio skyrius 

36 mėn. 

Pastaba: ne mažiau kaip 2 iš planuojamų pirkimų bus vykdomi konsoliduotu būdu. 

 

Parengė: 

Viešųjų pirkimų specialistė                Živilė Eivaitė 

Vyriausioji slaugytoja - administratorė                                                    Alma Pilkauskaitė 

Bendrojo ir aptarnaujančio, ūkio skyriaus vedėjas                                                              Edvardas Šeženis 

 

 

Suderinta: 

Vyriausioji  buhalterė                Regina Kuzminienė 


