
Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“  
2018 m. numatomų pirkti prekių, darbų ir paslaugų 

 
PLANAS 

Nr. Pirkimų objekto 
pavadinimas 

BVPŽ kodas Planuojamų 
pirkimų 
pradžia 

Ar pirkimas 
bus atliekamas 
pagal VP 
įst.13 arba 91 
str.nuostatas 

Numatoma pirkti 
prekių 
kiekiai,paslaugų 
ar darbų apimtys 

Pirkimo 
būdas 

Vykdytojas 

1. Patalynė 39510000 IV ketv. ne 40kompl. apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

2. Rankšluosčiai 
 

39514100 IV ketv. ne 100 vnt 
 

apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

3. Kiemo 
asfaltavimas 

45230000 II ketv. ne pagal poreikį Mažos 
vertės 
neskelbia
mas 
pirkimas 
CVP IS 
priemon. 

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 
priemonės 

37524000 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 II-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 



 
 
Planą parengė: 
 
Ūkvedė                    ..................                          Violeta Štrimaitienė 

15. Spausdintuvų 
kasečių 
pildymas 

50300000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

16. Knygos, 
ugdymo 
literatūra 

22111000 III ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

17. Medicinos 
reikmenys 
pirmai pagalbai 

33000000 II  ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

18. Keleivių 
vežimo 
paslauga 

60171000 II-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

19. Smėlis 44190000 II ketv. ne 5m³ apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

20. 
 

Lietaus 
sistemos 
remontas 

45260000 II ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

21. Žaidimų 
aikštelės 

37535200 III ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

22. Projektoriai 38652100 III ketv. ne 2vnt. apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

23. Asmens 
higienos 
gaminiai(tual 
pop.,pop.rankšl) 

33760000 I-IV ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

24. Guminės 
dangos pirkimas 

45233000 III ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 

25. Sporto prekės 37400000 II-III ketv. ne pagal poreikį apklausos 
procedūra 

pirkimų 
organizatorius 


