PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2013 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. V-125
2013 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PLANUOJAMŲ ATLIKTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Paslaugos, prekės ar darbo
pavadinimas

Paslaugos, prekės ar darbo trumpas
apibūdinimas (jeigu įmanoma, –
numatomas kiekis, apimtis)

Paslaugos,
prekės ar
darbo kodas
Pagal
BVPŽ

Numatoma
pirkimo
pradžia
(ketvirtis)

Ketinamos
sudaryti
pirkimo
sutarties
trukmė (su
pratęsimais)

1.

Lietuvos kūno kultūros ženklo
programos apdovanojimai pažymėjimai ir diplomai; plakatai
ir skirtukai, skirti vaikų saugiam
elgesiui vandenyje ir prie vandens
(„Spausdinimo ir susijusios
paslaugos“, BVPŽ)
Sportinis inventorius
(,,Sporto prekės ir reikmenys“,
BVPŽ)

Numatoma įsigyti 2 tipų diplomų (apie
1600 vnt. vienos rūšies ir 3262 vnt. kitos
rūšies), 1 tipo pažymėjimų (apie 6892 vnt.)
per trejus metus; 7500 vnt plakatų ir
120000 vnt skirtukų.

79800000-2

I

2015-12-31

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

17 598

37400000-2

II

2013-12-31

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

55 454

79320000-3

I

2013-02-07

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

650

II

2013-12-31

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

3 500

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

90

2.

3.

4.

5.

Sociologinė
apklausa
dėl
gyventojų
fizinio
aktyvumo
(„Viešosios nuomonės tyrimų
paslaugos“, BVPŽ)
Vaikų fizinio parengtumo
įvertinimo testų referentinių
lentelių parengimas
(“Autorių teikiamos paslaugos”,
BPVŽ)
Atminimo plaketė (,,Dovanos ir
apdovanojimai“, BVPŽ)

Apdovanojimai sporto inventoriumi įvairių
Sveikatingumo metų renginių, Lietuvos
mokinių olimpinio festivalio ir kitų sporto
renginių (“Kai mūsų širdys plaka išvien”)
dalyviams ir nugalėtojams.
Numatoma išaiškinti kaip dažnai Lietuvos
gyventojai sportuoja, mankštinasi.

Numatoma pirkti autorines paslaugas
vaikų fizinio parengtumo įvertinimo
Lietuvos kūno kultūros ženklo programos
testais referentinių lentelių parengimui.
Atminimo plaketė- padėka, kuri įteikiama
bėgimo “Gyvybės ir mirties keliu”
gausiausiai dalyvavusiam kolektyvui

92312210-6

18530000-3

IV

2013
gruodis

Pirkimo
būdas

Numatoma
Suma
be PVM
Lt

Prizai (,,Dovanos ir
apdovanojimai“, BVPŽ)

Geriausių moksleivių sportininkų ir jų
trenerių konkursas
Lietuvos sportiškiausia mokykla
Konkursas Sveikatos virusas vaikų
darželiuose
Sportininkų ugdymo centrų konkursas

18530000-3

Pagal
sudarytas ir
2013 m. sausįgruodį
sudaromas
sutartis

Mažos vertės
pirkimas
apklausos
būdu

I-IV

Pagal sudarytą
tęsiamą sutartį

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

2013-02-14
2016-02-14
(į suma
įtraukta ir
TVS
palaikymo
paslauga
3metams)
sutarties
pratęsimas
sutarties
sudarymas 12
mėn. su
galimybe
pratęsti
sutarties
pratęsimas

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu

4 340

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

50000,00

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas
supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

80000,00

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

5000,00

I-IV

Lietuvos kūno kultūros ženklo programos
ženklelių gamyba

7.

Lietuvos kūno kultūros
ženklo programos
ženklelių gamyba
(„Įvairūs gaminiai“,
BPVŽ)
Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
tinklalapio turinio valdymo
sistemos (TVS) bei dizaino
atnaujinimo paslaugos

Departamento tinklalapio TVS
atnaujinimas. Svetainės naujo dizaino
eskizo sukūrimas. Dizaino integravimas su
sistema

72500000-0

I

8.

Įvairi biuro įranga ir reikmenys

Biuro popierius, aplankai, segtuvai, vokai,
lipdukai, trintukai, savaržėlės, pieštukai,
rašikliai ir kt. pan. biuro rekmenys

30190000-7

I
II

9.

Eksploatacinės medžiagos

Spausdintuvų kasetės - toneriai, rašalai
spausdintuvams, kopijuokliams

30237310-5

I

10.

Asmens higienos reikmenys

Popieriniai higienos gaminiai - tualetinis
popierius, popieriniai rankšluoščiai,
servetėlės

33700000-7
33770000-8
33761000-2
33763000-6
33764000-3

I
II

11.

Gaivikliai ir tualeto reikmenys

muilas, oro gaivikliai ir pan.reikmenys

33711000-7

I
II

6.

44423000-1

sutarties
pratęsimas
sutarties
sudarymas 12
mėn. su
galimybe
pratęsti
sutarties
pratęsimas
sutarties
sudarymas 12
mėn. su
galimybe
pratęsti

2 000
5 000
1 500
247
10 000

35000,00

12.

Cheminės tualetinės medžiagos

13.

Tekstilės dirbiniai

14.

Floristo paslaugos:

15.
16.

Gėrimai
Įvairūs maisto produktai

17.

Dovanos ir apdovanojimai

18.

Maišai ir krepšiai

įvairios valymo cheminės medžiagos milteliai, pastos, langų, grindų valikliai,
įvairios nukalkinimo priemonės, indų
plovimo priemonės ir pan.

24955000-3
39800000-0

I

sutarties
pratęsimas

39832000-3

II

įvairios pašluostės, šiukšlių maišai, virvės,
špagatai, žaliuzės ir pan.
skintos gėlės, puokščių kompozicijos,
gedulingos puokštės, vainikai ir kt.

39500000-7

I

sutarties
sudarymas su
galimybe
pratęsti
žodinė sutartis

03121210-0

I

šaltinėlio, mineralinis vanduo
Kava, arbata, cukrus ir kiti panašūs
gaminiai
suvenyrai, prizai (reprezentacinės
priemonės)

15980000-1
15800000-6

I
I

18530000-3

I

maišeliai su logotipu

18930000-7

I

II

19.

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

10000,00

Apklausa

5000,00

12 mėn. su
galimybe
pratęsti 12
mėn.
žodinė sutartis
žodinė sutartis

Apklausa

30000,00

Apklausa
Apklausa

6000,00
15000,00

sutarties
pratęsimas,
žodinė sutartis
sutarties
pratęsimas

Apklausa

50000,00

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

25000,00

Apklausa
Apklausa
Apklausa
Apklausa
supaprastintas
mažos vertės
pirkimas
supaprastintas
mažos vertės
pirkimas
Apklausa

5000,00
10000,00
10000,00
3000,00
3000,00

Apklausa

5000,00

supaprastintas
mažos vertės

80000,00

sutarties
sudarymas su
galimybe
pratęsti

Baldai
Biuro baldai
Buitiniai prietaisai
Įrankiai, spynos, raktai
Akumuliatoriai, galvaniniai
elementai ir baterijos

39100000-3
39130000-2
39700000-9
44500000-5
31400000-0

II - IV
II - IV
I-IV
I-IV
I - IV

23.

Apšvietimo įrenginiai ir elektros
šviestuvai

31500000-1

I-IV

sutarties
pratęsimas

24.

Automobilių dalys

34300000-0

I-IV

25.

Telekomunikacijų įranga ir
reikmenys
Kompiuterinė įranga ir reikmenys

32500000-8

I

12 mėn. su
galimybe
pratęsti dar iki
12 mėn.
žodinė sutartis

30200000-1

I

20.
21.
22.

26.

žodinė sutartis
sutarties
pratęsimas

sutartis 12
mėn. su

5000,00

25000,00

27.
28.

Spaudiniai ir susiję produktai
Interneto paslaugos

29.

Duomenų paslaugos

30.

Su kompiuteriais susijusios
paslaugos

22000000-0
72400000-4

I-IV
I

Litlexso ir infolexso paslaugos

72300000-8

I

kompiuterių ir vietinio tinklo kompiuterių
priežiūra

72500000-0

I

31.

32.

III

38.
39.

Programavimo paslaugos,
susijusios su programinės įrangos
produktų paketais
Verslo paslaugos: teisinės,
rinkodaros, konsultavimo,
įdarbinimo, spausdinimo ir
apsaugos
Švietimo ir mokymo paslaugos
Restoranų ir maisto tiekimo
paslaugos
Viešbučio paslaugos
Sporto renginių organizavimo
paslaugos
Pašto ir kurjerių paslaugos
Telekomunikacijų paslaugos

40.

Kabelinė televizija

41.

Finansinės ir draudimo paslaugos

42.

Valymo paslaugos

43.

Remonto ir priežiūros paslaugos,
susijusios su pastatais

44.

Įvairios remonto ir priežiūros
paslaugos

33.

34.
35.
36.
37.

galimybe
pratęsti
žodinė sutartis
sutarteies
pratęsimas
sutarteies
pratęsimas
sutarties
pratęsimas,
sutarties
sudarymas su
galimybe
pratęsti
sutarties
pratęsimas

pirkimas
Apklausa
Apklausa

20000,00
20000,00

Apklausa

3000,00

Apklausa

50000,00

Apklausa

15000,00

programinių paketų priežiūra - stekas,
kantorius

72210000-0

I

teisinės, vertimo, nuomos ir pan. paslaugos

79000000-4

I

žodinė sutartis

Apklausa

55000,00

kabų mokymai, seminarai.
posėdžių, pasitarimų, spaudos konfų
aptarnavimas
svečių priėmimai ir pan.
pagerbimo organizavimai

80000000-4
55300000-3

I
I

žodinė sutartis
03 01 2011

Apklausa

25000,00
75000,00

55100000-1
92622000-7

I-IV
I-IV

žodinė sutartis
žodinė sutartis

Apklausa
Apklausa

80000,00
75000,00

64100000-7
64200000-8

I
I

Apklausa
Apklausa

8000,00
40000,00

92232000-6

I

Apklausa

3000,00

66000000-0

I

Apklausos

15000,00

90910000-9

I

Apklausa

38000,00

50700000-2

I-IV

žodinė sutartis
sutarties
pratęsimas
supaprastintas
mažos vertės
pirkimas
sutarčių
sudarymas iki
12 mėn.
sutarties
sudarymas su
galimybe
pratęsti
sutarties
pratęsimas

Apklausos

250000,00

50800000-3

I-IV

žodinės
sutartys

Apklausos

25000,00

draudimai, banko kortelių, skelbimai ir
pan.mokesčiai

Lifto, signalizacijos, teritorijos priežiūra,
šiukšlių išvežimas, eksploatacinės pastato
išlaidos
kitos įvairios smulkios nenumatytos
paslaugos - smulkūs nenumatyti remontai,
automobilių priežiūra, antspaudų gamyba,

rėminimas, stovėjimo aikštelių išl.,
nenumatytos valymo paslaugos bei kitos
ūkio išlaidos.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

Nenumatytos išlaidos prekėms
pirkti
Elektra

Garas, karštas vanduo ir kiti su
jais susiję produktai
Lietuvos žiemos sporto centro
Ignalinoje plėtra ir
modernizavimas
Sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centro
Druskininkuose statyba
Lietuvos žiemos sporto centro
Ignalinoje plėtra ir
modernizavimas
Lietuvos žiemos sporto centro
Ignalinoje plėtra ir
Modernizavimas
Sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centro
Druskininkuose statyba

09310000-5

I

09320000-8

I

Darbų pirkimas, nekeičiant sutarties sąlygų

45212223-5
45232000-2

II

žodinės
sutartys
sutarties
sudarymas su
galimybe
pratęsti
sutarties
pratęsimas
2013.12.31

Projekto vykdymo priežiūra

71520000-9

II

2013.12.31

Projekto viešinimas

79341100-7

II

2013.12.31

Projekto auditas

71319000-7

II

2013.12.31

Darbų pirkimas, nekeičiant sutarties sąlygų

45212200-8
45231100-6

II

2013.12.31

I

_____________________________________________________________

Apklausos

20000,00

supaprastintas
mažos vertės
pirkimas

95000,00

95000,00
Neskelbiamu
derybų būdu

700 000

Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu
Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu
Mažos vertės
pirkimas
apklausos būdu
Neskelbiamu
derybų būdu

21 000

18 000

30 000

300 000

