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Molėtai 
 
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatomis,  į s a k a u: 
 1. Patvirtinti UAB „Molėtų švara“ 2018 metų viešųjų pirkimų planą (suvestinę)  pagal pridedamą lentelę. 
 2. Pavedu  ekonomistei Zitai Girskienei  iki 2018 metų kovo 15 dienos paskelbti šį viešųjų pirkimų planą viešųjų pirkimų tarnybos 
informacinėje sistemoje ir įmonės internetiniame tinklalapyje.  
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PATVIRTINTA 

        UAB „Molėtų švara“ direktoriaus 
        2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-05 

 
 

UAB „ MOLĖTŲ ŠVARA“   
2018 METŲ 

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto pavadinimas Kodas 
BVPŽ 

Apimtys Numatoma 
pirkimo pradžia 

Pirkimo būdas Sutarties trukmė 

1. Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai 03121100-6 Pagal poreikį 2018 m. II ketvirtis Mažos vertės pirkimas 
(neskelbiama apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

2. Mediena (viengubo pjovimo, dvigubo pjovimo, džiovinta obliuota 
dvigubo pjovimo, terasinės lentos) 

 
03410000-7 

 
Pagal poreikį 

Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa raštu ) 

12 mėn. 

3. Medelynų augalai 03451000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

4. Benzinas 09132000-3 57000 eurų 2018 m. I ketvirtis Mažos vertės skelbiama 
apklausa 

36 mėn. 

5. Suskystintos naftos dujos balionais  
09133000-0 

 
Pagal poreikį 

Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

12 mėn. 

6. Dyzelinio kuro tiekimas į užsakovo talpyklas  
09134200-9 

Nuo 50000 iki 
100000 litrų 

 
2018 m. I ketvirtis 

Pirkimas  per CPO 
atviras konkursas 

 
12 mėn. 

7. Tepimo preparatai 09210000-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

8. Elektros energija  
09310000-5 

 
75000 kwh 

 
2018 m. II pusmetis 

Pirkimas per CPO 
 atviras konkursas 

 
12 mėn. 

9. Smėlis 14211000-3 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

10. Druskos ir grynas natrio chloridas 14400000-5 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

11. Plienas 14622000-7 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

12. Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai 18100000-0 
 

Pagal poreikį. 2018 m. II ketvirtis Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

13. Guminė avalynė 18812200-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

14. Apsauginė avalynė 18830000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

15. Gumos ir plastiko reikmenys 19500000-1 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

16. Šiukšlių maišai 19640000-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

12 mėn. 



  

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto pavadinimas Kodas 
BVPŽ 

Apimtys Numatoma 
pirkimo pradžia 

Pirkimo būdas Sutarties trukmė 

17. Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai 22200000-2 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

12 mėn. 

18. Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, komercinė reklaminė 
medžiaga, katalogai ir žinynai 

22400000-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

19. Deguonis 24111900-4 
 

Pagal poreikį 
 

Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

20. Trąšos ir azoto junginiai 24400000-8 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

21. Riebalai ir tepalai 24951000-5 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

22. Biuro reikmenys  
 

30192000-1 
 

 
Pagal poreikį 

Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

23. Apdorotas popierius ir kartonas 30197600-2 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Pirkimas per CPO 
atviras konkursas  

12 mėn. 

24. Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 31200000-8 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

25. Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

26. Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos 31400000-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

27. Lempos, šviestuvai  31500000-1 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

28. Mobilieji telefonai 32250000-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
(apklausa) 

Vienkartinės 
sutartys 

29. Tualetinis popierius, nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės 33760000-5 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Pirkimas per CPO  
atviras konkursas 

Vienkartinės 
sutartys 

30. Transporto priemonių ir jų variklių  dalys ir pagalbiniai reikmenys 34300000-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

31. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai įvairių talpų  34928480-6 Iki 10000 eur. 2018 m. I ketvirtis Mažos vertės pirkimas 
( apklausa raštu ) 

12 mėn. 

32. Kelių įrenginiai 34920000-2 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

33. Ženklai ir šviečiantieji ženklai 34992000-7 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

34. Namo numerių ir gatvių pavadinimų lentelės 34992300-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui  

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa raštu ) 

12 mėn. 

35. Vėliavos  35821000-5 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

36. Fizinių savybių nustatymo prietaisai 38400000-9 
 

Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 
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37. Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai 39224000-8 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

38. Kanalizacijos įrenginiai 39350000-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui  

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

39. Hermetizavimo įrenginiai 39360000-3 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

40. Įvairūs virvelės, špagatai, tinklai 39540000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

41. Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas, vandentiekio įrenginiai 39715000-7 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

42. Vandentiekio įranga 39770000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

43. Valikliai 39830000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

44. Išcentriniai siurbliai ir skysčių keltuvai 42122400-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

45. Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai 42130000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

46. Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai 42140000-2 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

47. Šilumokaičiai, oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginiai ir filtravimo 
mašinos 

42510000-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

48. Alyvos, degalų ir oro filtrai 42913000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

49. Įrankių su varikliais pirkimas 43830000-0 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

50. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 44100000-1 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

51. Konstrukcijų gaminiai. 44200000-2 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

52. Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai. 44300000-3 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

53. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 44400000-4 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

54. Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir 
spyruoklės. 

44500000-5 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

55. Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir 
katilai. 

44600000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

56. Dažai, lakas ir mastika. 44800000-8 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 
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57. Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, 
priežiūros ir kitos paslaugos 

50100000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

58. Draudimo paslaugos 66510000-8 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

12 mėn. 

59. Saugos mokymo paslaugos 80330000-6 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

60. Mokomieji seminarai 80522000-9 Pagal poreikį Metų laikotarpyje, 
atsiradus poreikiui 

Mažos vertės pirkimas 
( apklausa ) 

Vienkartinės 
sutartys 

 
 
 
 
 
 
 Ekonomistė                                                                                                                            Zita Girskienė 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


