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VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS 

BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2014 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVITINIMO 

 

2014 m. kovo 14 d. Nr. ĮV-13 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr.25-1174; 2011, Nr. 123-5813) 7 straipsnio 1 dalimi, 

             t v i r t i n u planuojamų vykdyti 2014 m. viešųjų pirkimų planą:  

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Paslau

gų 

katego

rija 

Pirkimo 

data 

Pirkimo būdas Pastabos 

1. Pastato esančio Trakų 

g. 10 techninė priežiūra  

 

50700000-2 1 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

2. 

 

Pastatų elektros 

įrangos remonto ir 

priežiūros paslaugos 

 

 

 

50711000-2 1 

katego

rija 

I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

3. Gaisrų gesinimo 

įrenginių priežiūros 

paslaugos 

50413200-5  

 

1 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

4. Biurų įrangos priežiūra 

ir remontas 

 

5031000-1 1 

katego

rija 

I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

5. Automobilių techninė 

apžiūra 
71630000-3 1 

katego

rija 

III ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

6. Automobilių remonto 

paslaugos 

 

50112100-4  1 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

7. Fiksuoto telefono ryšio 

paslaugos 

 

64211000-8 5 

katego

rija 

IV ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 
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8. Interneto paslaugos 72400000-4 5 

katego

rija 

IV ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

9. Judriojo telefono ryšio 

paslaugos  

64212000-5  5 

katego

rija 

II ketvirtis 

 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

10. Draudimo paslaugos 66510000-8 6 

katego
rija 

III ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

 

11. LIBIS programinės 

įrangos priežiūra 

72267000-4  7 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

 

12. Kompiuterinės įrangos 

remontas 

50312000-5  7 

katego

rija 

II-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

13. Šiukšlių išvežimas ir 

utilizacija 

90511200-4 16 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

14. Darbuotojų 

tobulinimosi paslaugos 

79633000-0 22 

katego

rija 

I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

15. Lektorių paslaugos 80522000-9 24 

katego

rija 

I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

16. Darbuotojų sveikatos 

profilaktiniai 

patikrinimai 

85100000-0 25 

katego

rija 

II ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

17. Autorių paslaugos 

 

 

92312210-6  26 

katego

rija 

III-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

18. Bibliotekos baldai 

 

39155000-3  II ketvirtis Supaprastintas 

atviras konkursas 

 

19. Eksploatacinės 

medžiagos biuro 

įrangai 

30124000-4  

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 
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organizacijos 

poreikį 

20. Fiksuoto ryšio telefono 

aparatai  

 

32552100-8  II ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

21. Kompiuterinė įranga ir 

reikmenys 

30200000-1  

 

 II ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

22. Universaliųjų 

kompiuterių operacinių 

sistemų programinės 

įrangos paketai. 

48621000-7   I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

23. Duomenų bazių 

sistemos 

48610000-7 

 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

24. Skaitytojų 

pažymėjimai 

 

22400000-4 

 

 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

25. Spausdintos knygos 22100000-1   I-IV 

ketvirtis 

Neskelbiamų 

derybų būdu 

 

 

26. Periodinių leidinių 

prenumerata 

22200000-2 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Neskelbiamų 

derybų būdu 
 

27. Lipnios etiketės 

 

 

 

 

35121300-1 

 

 II-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

28. Įvairi biuro įranga ir 

reikmenys 

(kanceliarinės prekės) 

 

30190000-7 

 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

29. Spausdintuvų kasetės  30237310-5  I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 
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organizacijos 

poreikį 

30. Popierius 

spausdintuvams ir 

kopijavimo aparatams 

30197630-1   I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

31. Popieriniai arba 

kartoniniai žurnalai, 

apskaitos knygos, 

segtuvai, dokumentų 

blankai, kasos pajamų 

orderiai ir kiti 

spausdinti raštinės 

reikmenys 

22800000-8 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

32. Juostos EPSON 

spausdintuvams 

 

 

30192320-0   II-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

33. Transporto bilietai 34980000-0  III-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

34. Automobilių detalės  

 

34300000-0 

 

 II-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

35. Vazoninės gėlės, gyvų 

gėlių puokštės, vainikai 

03121210-0  

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

36. Buitiniai elektros 

prietaisai 

39710000-2  

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

37. Apšvietimo įrenginiai 

ir elektros šviestuvai 

(el. lemputės ir kt.) 

31500000-1  I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 
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organizacijos 

poreikį 

38. Elektros aparatūra, 

naudojama elektros 

grandinėms įjungti, 

išjungti, perjungti ar 

apsaugoti. 

 

31210000-1 

 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

39. Ūkinės prekės  

(valymo priemonės) 

24900000-3 

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

40. Namų apyvokos 

rekmenys (šluotos, 

šepečiai ir kiti namų 

valymo reikmenys) 

 

39220000-0  I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

41. Valikliai ir poliravimo 

priemonės 

39800000-0  

 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

42. Plastiko gaminiai 

(šiukšlių maišai ir kt.) 

19640000-4   I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

43. Tualetinis popierius, 

popieriniai 

rankšluosčiai, 

popierinės servetėlės 

33760000-5   I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

44. Santechnikos prekės 42130000-9 

 
 

 I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

45. Statybinės prekės 

 

 

 

44420000-0  I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 
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46. Statybinės medžiagos 44100000-1  I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

47. Įrankiai, spynos, raktai 

ir kt. 

 

 

44500000-5   I-IV 

ketvirtis 

Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

Pirkimas bus 

atliekamas 

nuolat pagal 

perkančiosios 

organizacijos 

poreikį 

48. Konsultavimo 

paslaugos 

79110000-8 21 

katego

rija 

I ketvirtis Mažos vertės 

apklausa 

(neskelbiama) 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius      Petras Zurlys 

 

 

 

 

 

 


