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VšĮ  KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 METAMS PLANAS

Eil.Nr. Pirkimo objekto 
pavadinimas

Pagrindinis 
pirkimo 
objekto kodas 
pagal BVPŽ

Numatomų 
pirkti prekių 
kiekis bei 
paslaugų 
apimtys € be 
PVM)

Numatomo 
pirkimo 
pradž ia

Ketinamos 
sudaryti 
sutarties 
trukmė (su 
pratęsimais)

Preliminarus 
pirkimo būdas

Pirkimų 
vykdytojas

Ar pirkimas bus 
elektroninis ar 
bus vykdomas 
CVP IS priem. 
Ar bus 
atliekamas 
pagal VPĮ 13 
arba 91 str 
nuostatas, ar 
bus taikomi 
žaliesiems 
pirkimams 
nustatyti 
kriterijai

1. Automobilinis kuras 091 50000,00 I ketvirtis 12 mėn. Mažos vertės 
skelbiamas 
pirkimas

Komisija CVP IS

2. Farmacijos produktai 336 1800,00 I ketvirtis ir
III ketvirtis

Preliminari 
sutartis

CPO Pirkimų 
organizatorius

3. Medicininis deguonis 241 2000,00 Pagal poreikį 12 mėn Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

4. Biuro reikmenys 301 200,00 II ketvirtis Preliminari 
sutartis

CPO Pirkimų 
organizatorius

5. Spauda 222 300,00 IV ketvirtis 12 mėn. Mažos vertė 
neskelbiamas 

Pirkimų 
organizatorius



pirkimas
6. Atvirukai, sveikinimai 

kiti spaudiniai
223 100,00 Pagal poreikį Vienkartinio 

pobūdžio
Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

7. Ž urnalai, apskaitos 
knygos, GMP kortelės 

228 1000,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

8. Medicinos prietaisai ir 
jų dalys (kraujospūdžio 
matuokliai, EKG 
kabeliai)

331 1000,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

9. Tvarsliava, medicinos 
priemonės

331 1300,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

10. Akumuliatorių baterijos 314 1000,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

11. Automobilių padangos 343 1200,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertė 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

12. Buities prekės 1550,00 Pagal poreikį Preliminari 
sutartis

CPO Pirkimų 
organizatorius

13. Pašto ž enklai 224 150,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Apklausa Pirkimų 
organizatorius

14. Antiseptikai ir 
dezinfekuojančios 
medž iagos

336 500,00 I ketvirtis 12 mėn. Apklausa Pirkimų 
organizatorius

   Paslaugos

15. Sveikatos priežiūros 
įstaigų civil. atsak. 
prival. draudimas

665 1500,00 II ketvirtis 12 mėn Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

CVP IS



16. Su transportu susijęs 
draudimas

665 4000,00 I-II-III-IV 
ketvirtis

12 mėn. Apklausa Pirkimų 
organizatorius

17. Darbuotojų mokymo 
paslaugos

804 800,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Apklausa Pirkimų 
organizatorius

18. Sveikatos priežiūros 
paslaugos

851 200,00 I ketvirtis 12 mėn. Apklausa Pirkimų 
organizatorius

19. Su medicininėmis 
atliekomis susijusios 
paslaugos

905 600,00 I ketvirtis 12 mėn. Apklausa Pirkimų 
organizatorius

21. Apsaugos sistemų 
tech.aptarnavimas

140,00 I ketvirtis 12 mėn. Apklausa Pirkimų 
organizatorius

22. Skaitmeninio radio 
ryšio infrastruktūros 
nuoma ir programinės 
įrangos aptarnavimas

9000,00 II ketvirtis 12 mėn. Mažos vertės 
neskelbiamas 
pirkimas

Pirkimų 
organizatorius

23. Judrusis ryšys 324 500,00 IV ketvirtis Preliminari 
sutartis

CPO Pirkimų 
organizatorius

24. Informacinių 
technologijų įrangos 
priežiūra ir remontas

503 900,00 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Apklausa Pirkimų 
organizatorius

25. Transporto priemonių ir 
su jomis susijusių 
įrenginių remontas

501 20000,0 Pagal poreikį Vienkartinio 
pobūdžio

Mažos vertės
Pirkimas 
Apklausa

Pirkimų 
organizatorius

Atsakingas už pirkimų organizavimą
Slaugos administratorė                                                                                 Alma Špakauskienė
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VšĮ  KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 METAMS PLANAS


		Eil.Nr.

		Pirkimo objekto pavadinimas

		Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ

		Numatomų pirkti prekių kiekis bei paslaugų apimtys € be PVM)

		Numatomo pirkimo 


pradžia

		Ketinamos sudaryti sutarties trukmė (su pratęsimais)

		Preliminarus pirkimo būdas

		Pirkimų vykdytojas

		Ar pirkimas bus elektroninis ar bus vykdomas CVP IS priem. Ar bus atliekamas pagal VPĮ 13 arba 91 str nuostatas, ar bus taikomi žaliesiems pirkimams nustatyti kriterijai



		1.

		Automobilinis kuras

		091




		50000,00

		I ketvirtis

		12 mėn.




		Mažos vertės skelbiamas pirkimas

		Komisija

		CVP IS



		2. 

		Farmacijos produktai

		336

		1800,00

		I ketvirtis ir


III ketvirtis

		Preliminari sutartis




		CPO

		Pirkimų organizatorius

		



		3.

		Medicininis deguonis

		241

		2000,00

		Pagal poreikį

		12 mėn

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		4.

		Biuro reikmenys

		301

		200,00

		II ketvirtis

		Preliminari sutartis

		CPO

		Pirkimų organizatorius

		



		5.

		Spauda

		222

		300,00

		IV ketvirtis

		12 mėn.

		Mažos vertė neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		6.

		Atvirukai, sveikinimai kiti spaudiniai

		223

		100,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		7.

		Žurnalai, apskaitos knygos, GMP kortelės 

		228

		1000,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		8.

		Medicinos prietaisai ir jų dalys (kraujospūdžio matuokliai, EKG kabeliai)

		331

		1000,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		9.

		Tvarsliava, medicinos priemonės

		331

		1300,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		10.

		Akumuliatorių baterijos

		314

		1000,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		11.

		Automobilių padangos

		343

		1200,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Mažos vertė neskelbiamas pirkimas

		Pirkimų organizatorius

		



		12.

		Buities prekės

		

		1550,00

		Pagal poreikį

		Preliminari sutartis

		CPO

		Pirkimų organizatorius

		



		13.

		Pašto ženklai

		224

		150,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio

		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		14.

		Antiseptikai ir dezinfekuojančios medžiagos




		336

		500,00

		I ketvirtis

		12 mėn.

		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		   Paslaugos




		

		

		

		



		15.

		Sveikatos priežiūros įstaigų civil. atsak. prival. draudimas

		665

		1500,00

		II ketvirtis

		12 mėn




		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas




		Pirkimų organizatorius

		CVP IS



		16.

		Su transportu susijęs draudimas




		665

		4000,00

		I-II-III-IV ketvirtis

		12 mėn.

		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		17.

		Darbuotojų mokymo paslaugos

		804

		800,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio




		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		18.

		Sveikatos priežiūros paslaugos

		851

		200,00

		I ketvirtis

		12 mėn.

		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		19.

		Su medicininėmis atliekomis susijusios paslaugos




		905

		600,00

		I ketvirtis

		12 mėn.




		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		21.

		Apsaugos sistemų tech.aptarnavimas

		

		140,00

		I ketvirtis

		12 mėn.

		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		22.

		Skaitmeninio radio ryšio infrastruktūros nuoma ir programinės įrangos aptarnavimas

		

		9000,00

		II ketvirtis

		12 mėn.

		Mažos vertės neskelbiamas pirkimas




		Pirkimų organizatorius

		



		23.

		Judrusis ryšys

		324

		500,00

		IV ketvirtis

		Preliminari sutartis

		CPO

		Pirkimų organizatorius

		



		24.

		Informacinių technologijų įrangos priežiūra ir remontas

		503

		900,00

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio




		Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		



		25.

		Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remontas

		501

		20000,0

		Pagal poreikį

		Vienkartinio pobūdžio




		Mažos vertės


Pirkimas Apklausa

		Pirkimų organizatorius

		





Atsakingas už pirkimų organizavimą


Slaugos administratorė                                                                                 Alma Špakauskienė


