
2017 m. numatomų pirkti Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“  reikmėms reikalingų  prekių, darbų 

ir paslaugų 

PLANAS 

Nr. Pirkimų objekto 

pavadinimas 

BVPŽ 

kodas 

Planuojam

ų pirkimų 

pradžia 

Ar pirkimas 

bus 

atliekamas 

pagal VP 

įst.13 arba 

91 

str.nuostatas 

Numatoma 

pirkti prekių 

kiekiai,paslau

gų ar darbų 

apimtys 

Pirkimo 

būdas 

Vykdytojas 

1. Antklodės 39511100 II ketv. ne 15 vnt. apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

2. Rankšluosčiai 

 

39514100 III ketv. ne 100 vnt. 

 

apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

3. Lauko 

apšvietimo 

atnaujinimas 

98390000 II ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

4. Žaislai, 

žaidimai, sporto 

prekės 

37524000 

 

II-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

5. Benzinas 09132000 II-IIIketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

6. Pašto ženklai 22410000 II ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

7. Kanceliarinės 

prekės 

30190000 II-IV ketv. taip pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

8. Ugdymo prekės 37000000 II-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

9. Pedagogų 

kvalifikacijos 

kursai 

80513000 I-IVketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

10. Plastiko 

gaminiai 

(šiūkšlių maišai) 

19640000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

11. Valymo 

priemonės 

 

39800000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

12. 

 

Muilai 

plovikliai, 

valikliai 

39800000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

13. Pastato 

draudimas 

66510000 IVketv. ne 1kart metuose apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

14. Edukacinės 

išvykos 

60170000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

15. Lauko žaidimų 

priemonės 

37800000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

16. Knygos, 

metodinė 

22000000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 



 

Planą parengė: 

 

Ūkvedė                    ..................                          Violeta Štrimaitienė 

literatūra 

17. Medikamentai 33000000 I ketv. ne 57,88eur apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

18. Spausdintuvų 

kasečių 

pildymas 

30125110 I-IV ketv. Ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

19. Smėlis 44190000 II ketv. ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 

20. 

 

Patalynė, darbo 

apranga 

39510000 IV ketv. Ne pagal poreikį apklausos 

procedūra 

pirkimų 

organizatorius 


