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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS 2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Pirkimo objekto rūšis (prekė, 

paslauga ar darbai) 

Pirmi trys 

kodo 

skaitmenys 

pagal 

Bendrąjį 

viešųjų 

pirkimų 

žodyną 

BVPŽ  kodas 

pagal bendrąjį 

viešųjų 

pirkimų 

žodyną 

Numatomas 

kiekis (vnt.) 

Numatomo 

pirkimo 

apimtys 

(Eurais) 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

(ketvirčiais) 

Pirkimų 

vykdytojas 
Pirkimo būdas 

Prekės 

1.  Augalai Gyvi augalai, gėlės, sėklos, sodinukai ir 

kt. 

345 03451000-6 pagal 

poreikį 

300 II - ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

2.  Baldai Mokykliniai baldai ir kiti įstaigos baldai 391 39100000-3 pagal 

poreikį 

1500 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

3.  Biuro įranga Kanceliarinės prekės 301 30192000-1 pagal 

poreikį 

1800 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Pirkimas per 

CPO 

4.  Biuro ir 

skaičiavimo 

mašinos, 

įrenginiai ir 

reikmenys, 

išskyrus baldus ir 

programines 

įrangos paketus 

Kopijavimo aparatai ir kt. buitinė 

technika  ir kt. 

300 30000000-9 pagal 

poreikį 

2000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Pirkimas per 

CPO 

5.  Elektros 

skirstymo ir 

reguliavimo 

reikmenys 

Laidai, kabeliai, galvaniniai elementai, 

apšvietimo įranga, lempos ir kt 

312 31200000-8 pagal 

poreikį 

800 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa/ 

pirkimas per 

CPO 

6.  Gesinimo 

priemonių 

patikra 

Kasmetinė gesinimo priemonių ir 

įrangos patikra ir remontas 

504 50413200-5 pagal 

poreikį 

200 I  ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

7.  Įvairios 

statybinės 

medžiagos iš 

medienos 

Plokštės, lentos ir kt. medienos 

gaminiai 

441 44191000-5 pagal 

poreikį 

1300 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 



8.  Įvairūs chemijos 

produktai 

Dažai, lakai, trąšos, pesticidai, 

priemonės  laboratorijoms 

249 24960000-1 pagal 

poreikį 

2000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

9.  Kompiuterinė 

įranga ir 

reikmenys 

Kompiuteriai, spausdintuvai, skeneriai, 

projektoriai, programinė įranga ir kt. 

302 30200000-1 pagal 

poreikį 

Sutaupytos 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

/pirkimas per 

CPO 

10.  Laboratorine, 

optine ir 

precizine įranga 

(išskyrus akinius) 

Prietaisai  laboratorijoms, fotoaparatai, 

laikrodžiai ir kt 

380 38000000-5 pagal 

poreikį 

100 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

11.  Maisto prekės Sausainiai, saldainiai, tortai, kava, 

cukrus, arbata, sumuštiniai ir kt. 

158 15800000-6 pagal 

poreikį 

200 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

12.  Medicinos 

įranga, 

farmacijos ir 

asmens higienos 

produktai 

Tvarsliava, pirmosios pagalbos 

reikmenys, vaistinėlės, asmens higienos 

produktai, tualetinis popierius, 

vienkartiniai rankšluosčiai ir kt. 

330 33000000-0 pagal 

poreikį 

1000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

/pirkimas per 

CPO  

13.  Muzikos 

instrumentai, 

sporto prekes, 

žaidimai, 

rankdarbiai, 

meno kuriniai ir 

jų priedai 

Muzikos instrumentai, sporto prekes, 

žaidimai, rankdarbiai, meno kuriniai ir 

jų priedai 

370 37000000-8 pagal 

poreikį 

600 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

14.  Naftos produktai Kuras  žoliapjovėms, tepalai ir kt. 90 09000000-3 pagal 

poreikį 

100 II-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa a 

15.  Popierius 

(spausdintuvams 

ir kopijavimui) 

Savaiminio kopijavimo ir kitoks 

kopijavimo popierius, popierius 

spausdintuvams 

301 30197640-4 

30197630-1 

pagal 

poreikį 

700 II-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Pirkimas per 

CPO 

16.  Radijo, 

televizijos, 

telekomunikacijų 

ir susijusi įranga 

Magnetolos, televizoriai, telefono 

aparatai ir kt 

320 32000000-3 pagal 

poreikį 

1800 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

17.  Spaudiniai ir 

susiję produktai 

Laikraščiai, žurnalai, kompaktiniai 

diskai su įrašais, laikmenos ir kt. 

220 22000000-0 pagal 

poreikį 

400 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

18.  Spausdintos 

knygos 

Knygos, atlasai, žemėlapiai ir kt 221 22110000-4 pagal 

poreikį 

10000 II-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa/pirkim

as CVP IS 

priemonėmis 

19.  Stiklo gaminiai Stiklo gaminiai 392 39299000-4 pagal 

poreikį 

120 II-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa  



20.  Statybines 

medžiagos ir 

panašūs gaminiai 

Santechnikos gaminiai, plytos, 

cementas, gipsas, vamzdžiai, 

kampuočiai, varžtai, spynos ir kt. 

gaminiai 

441 44100000-1 pagal 

poreikį 

1200 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

21.  Švaros 

priemonės 

Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo 

preparatai, šveitimo pastos ir milteliai, 

nuriebalinančios priemones (muilas), 

tualetu valikliai 

398 39811000-0 

39831600-2 

39813000-4 

39831220-4 

pagal 

poreikį 

2000 

 

I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

/pirkimas per 

CPO  

22.  Tekstiles 

gaminiai, 

plastiko ir gumos 

reikmenys 

Tekstiles gaminiai, plastiko ir gumos 

reikmenys (Spec. rūbai, užuolaidos, 

kiliminė danga, šiukšlių maišai ir kt.) 

190 19000000-6 pagal 

poreikį 

150 II-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

/pirkimas per 

CPO 

Paslaugos 

1.  Finansines ir 

draudimo 

paslaugos 

Finansines ir draudimo paslaugos 660 66000000-0 pagal 

poreikį 

500 I ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

2.  IT paslaugos: 

konsultavimas, 

programines 

įrangos kūrimas, 

internetas ir 

aptarnavimo 

paslaugos 

IT paslaugos: konsultavimas, 

programines įrangos kūrimas, 

internetas,  aptarnavimo (tonelių 

pildymas ir kt.) paslaugos 

720 72000000-5 pagal 

poreikį 

1000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

3.  Nuotekų ir 

atliekų šalinimo 

paslaugos, 

valymo ir 

aplinkosaugos 

paslaugos 

Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, 

valymo ir aplinkosaugos paslaugos 

(šiukšlių išvežimas, kilimėlių keitimas 

ir kt.) 

900 90000000-7 pagal 

poreikį 

3000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

4.  Pašto ir 

telekomunikacijų 

paslaugos 

Pašto ir telekomunikacijų paslaugos 

(pašto ženklai, vokai, siuntiniai, 

registruoti laiškai ir kt.) 

640 64000000-6 pagal 

poreikį 

200 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

5.  Papildomosios ir 

pagalbines 

transporto 

paslaugos; 

kelionių agentūrų 

paslaugos 

Papildomosios ir pagalbines transporto 

paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos 

630 63000000-9 pagal 

poreikį 

1500 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 



 

 

 

 

6.  Remonto, 

priežiūros ir kitos 

paslaugos, 

susijusios su 

kompiuteriais, 

biuro įranga, 

telekomunikacijų 

bei garso ir 

vaizdo įranga 

Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, 

susijusios su asmeniniais kompiuteriais, 

biuro įranga, telekomunikacijų bei 

garso ir vaizdo įranga, spausdinimo 

kasečių pildymas, programų 

atnaujinimas ir kt. 

503 50300000-8 pagal 

poreikį 

2000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

7.  Reklamos 

paslaugos 

Reklaminiai skelbimai ir kt. 793 79341000-6 pagal 

poreikį 

300 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

8.  Švietimo ir 

mokymo 

paslaugos 

Švietimo ir mokymo paslaugos 

(seminarų, mokymų ir kt.) 

800 80000000-4 pagal 

poreikį 

6500 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

9.  Spausdinimo ir 

susijusios 

paslaugos 

Spausdinimo ir susijusios paslaugos 

(leidinių, brošiūrų, lankstinukų ir kt.) 

798 79800000-2 pagal 

poreikį 

2000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

10.  Pavėžėjimai Mokinių vežimas į gimnaziją 601 60171000-7 pagal 

poreikį 
15000 I-IV ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

11.  Krepšinio 

aikštelės tvoros 

remonto darbai 

Tvoros remontas- įskaitant dalies 

segmentų keitimą, korozijos pažeistų 

vietų dažymą. Žaidimo aikštelių 

įrenginių remontas ir priežiūros 

paslaugos 

508 50870000-4 Steigėjui 

skyrus 

finansavimą 

1200 II-III ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

Neskelbiama 

apklausa 

Darbai 
1.  Aktų salės 

medžio parketo 

keitimo darbai 

sutvarkant 

pagrindus 

Senos dangos šalinimas, pagrindų 

įrengimas, naujos parketinės dangos 

klojimas (su paviršių lakavimo darbais) 

454 45432113-9 Steigėjui 

skyrus 

finansavimą 

- II-III ketvirtis Pirkimo 

organizatorius 

CVP IS 

sistemos 

priemonėmis 

2.  Gimnazijos 

pastatų  fasadų 

remonto darbai. 

Fasadų 

apšvietimo 

įrengimo darbai 

Gimnazijos pastatų fasadų įrengimo 

darbai, pastatų dažymo darbai lauko 

apšvietimo įrenginių montavimas 

454; 453 45443000-4, 

45442121-1, 

45316100-6 

Steigėjui 

skyrus 

finansavimą 

- II-IV ketvirtis Pirkimų 

Komisija 

Viešas 

konkursas 


