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2023 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI BENDROVĖS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 

 

2023 m. sausio 27 d. Nr.  1 

Pakruojis 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas 

Pagrindinis 

pirkimo 

objekto 

kodas pagal 

BVPŽ, 

papildomi 

BVPŽ kodai 

(jei jų yra) 

Numatomų 

pirkti prekių 

kiekiai bei 

paslaugų ar 

darbų apimtys 

(jei įmanoma) 

Numatoma 

pirkimo 

vertė (Eur) 

be PVM 

Numatomas 

pirkimo 

būdas 

Numatomas 

pasiūlymų 

vertinimo 

būdas 

Numatoma 

pirkimo 

pradžia 

Ketinamos 

sudaryti 

pirkimo 

sutarties 

trukmė (su 

pratęsimais) 

Ar 

pirkimo 

sąlygose 

bus 

nustatyta 

rezervuota 

teisė 

dalyvauti 

pirkime 

Ar pirkimas 

bus 

atliekamas 

centralizuotai, 

naudojantis 

centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

elektroniniu 

katalogu 

Ar 

pirkimui 

bus 

taikomi 

aplinkos 

apsaugos 

kriterijai 

Ar pirkimas 

bus 

elektroninis 

ir atliekamas 

CVP IS 

priemonėmis 

PREKĖS 

1 Rezervinių maitinimo 

šaltinių pirkimas 

30200000-1  12 vnt.  CPO kaina 2023-01 1 mėn ne taip ne CPO 

katalogas 

2 Saulės fotovoltinės 

elektrinės 30 kW 

įrangos pirkimas 

09332000-5   skelbiama 

apklausa 
kaina 2023-01  ne ne taip CVP IS 

3 Automobilių 

atsarginių dalių 

pirkimas 

34300000-0  1000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 12 mėn. ne ne ne ne 

4 Daugiafunkcinio 

spausdintuvo 

pirkimas 

30200000-1 1 vnt  neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-02 1 mėn. ne ne ne ne 



5 Vandens skaitiklių su 

nuotoliniu 

nuskaitymu 

pirkimas su duomenų 

teikimo paslauga 

38421100-3 

72310000-1 

108 vnt. 6000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 1 mėn. ne ne ne ne 

6 Sklendžių, 

remontinių movų, 

hidrantų, pirkimas 

42131150-2 

44163230-1 

42131160-5 

 15 000,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-02 36 mėn. ne ne ne CVP IS 

7 Betepalinių 

kompresorių 

pirkimas 

42123400-1 6 vnt.  skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 1 mėn. ne ne ne CVP IS 

8 Atbulinių vožtuvų 

D300 pirkimas 

Pakruojo m. nuotekų 

valykloje 

42131292-9 2 vnt.  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 1 mėn. ne ne ne ne 

9 Informacinių  lentelių 

pirkimas 

35261000-1 36 vnt.  neskelbiama 

apklausa 
kaina 2022-02 1 mėn. ne ne ne ne 

10 Vibro kojos pirkimas 44510000-8 1 vnt  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2022-02 1 mėn. ne ne ne ne 

11 Elektros energijos 

pirkimas 
09310000-5 730.000 kWh  CPO kaina 2023-03 

 

 

12 mėn. ne taip ne CPO 

katalogas 

Sutartis 

galioja iki 

2023-04-30 
12 Kasečių 

spausdintuvams 

pirkimas 

30192113-6 12 vnt. 800,00 CPO kaina 2023-03 12 mėn. ne taip ne CPO 

katalogas 

13 Vėjapjovės pirkimas 16310000-8 1 vnt. 1500,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-03 2 mėn. ne ne ne ne 

14 Dolomitinės skaldos 

ir atsijų pirkimas 
44922200-1  2500,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-03 36 mėn. ne ne ne ne 

15 Kanceliarinių prekių 

pirkimas 
30192000-1  1500,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-03 36 mėn. ne ne ne ne 

16 Vandentiekio, 

nuotekų vamzdžių ir 

jų fasoninių dalių 

pirkimas 

44163000-0  10000,00 skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-04 36 mėn. ne ne ne CVP IS 



17 Darbo rūbų, 

avalynės, apsaugos 

priemonių pirkimas 

18100000-0  5000,00 skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-04 36 mėn. ne ne ne CVP IS 

18 Biuro popieriaus 

pirkimas 
30192000-1  1200,00 CPO kaina 2023-06 24 mėn. ne taip ne 

 

 

CPO 

katalogas 

19 Traktoriui Case IH 

JX95 galinių padangų 

pirkimas 

34352300-2 2 vnt.  neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-06 1 mėn. ne ne ne ne 

20 Šalto vandens 

skaitiklių pirkimas, 

metrologinė patikra ir 

remontas 

38421100-3 

50411100-0 

 40000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-07 24 mėn. ne ne ne CVP IS 

21 V W Transporter 

HZF334 žieminių 

padangų pirkimas 

34351100-3 2 vnt.  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-10 1 mėn ne ne ne ne 

22 Priekabos mobiliam 

generatoriui pirkimas 

34223300-9  3000,00 skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-10 1 mėn. ne ne ne CVP IS 

23 Mobilaus 

generatoriaus 13,6 

kW pirkimas 

31120000-3 

 

1 vnt 8000,00 CPO kaina 2023-10 1 mėn. ne taip ne CPO 

katalogas 

24 Kompiuterių su 

operacinėmis 

sistemomis ir 

antivirusinėmis 

programomis 

pirkimas 

30200000-1 2 vnt. 3000,00 CPO kaina 2023-12 1 mėn. ne taip ne CPO 

katalogas 

PASLAUGOS 

1 Ilgalaikio turto 

draudimo 

66510000-8  900,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-01 12 mėn. ne ne ne ne 

2 Žvirblonių vandens 

gerinimo įrenginių 

filtro valdiklio ir 

įkrovos keitimo 

paslaugos pirkimas 

65120000-0 1 vnt.  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 1 mėn. ne ne ne ne 



3 Stačiūnų k. ir 

Pamūšio k.(Klovainių 

sen.) naujų nuotekų 

valyklų projektų 

parengimo paslaugos 

pirkimas 

71320000-7 2 vnt.  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-02 3 mėn. ne ne ne ne 

4 Geriamojo vandens 

tyrimų paslaugos 

pirkimas 

71900000-7  30000,00 skelbiama 

apklausa 
kaina 2023-02 36 mėn. ne ne ne CVP IS 

5 Nuotekų tyrimų 

paslaugos pirkimas 
71900000-7  27000,00 skelbiama 

apklausa 
kaina 2023-02 36 mėn. ne ne ne CVP IS 

6 Vartelių su 

elektromagnetine 

spyna ir damofonu 

įrengimas 

44221300-8 

45421148-3 

 1500,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-03 2 mėn. ne ne ne ne 

7 Pamūšio k. 

(Klovainių sen.) 

vandens gerinimo 

įrenginiuose 

sumontuoti naują 

valdymo spintą su 

dažnio keitikliu ir 

slėgio davikliu. Viską 

integruoti į SCADA 

51110000-6 

72310000-1 

 7000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-03 2 mėn. ne ne ne ne 

8 Požeminio vandens 

monitoringo 

Pakruojo m. 

vandenvietėje 2023-

2024 m. programos 

vykdymo paslaugos 

pirkimas 

65130000-3  3000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-03 24 mėn. ne ne ne ne 

9 Transporto priemonių 

vairuotojų civilinės 

atsakomybės  

privalomas 

draudimas 

66510000-8 20 vnt. 900,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-03 12 mėn. ne ne ne ne 

10 Technikos nuomos 

paslaugos pirkimas 
77111000-1  2500,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-04 12 mėn. ne ne ne ne 



11 Transporto priemonių 

valdymo ir kontrolės 

sistemos įrengimo ir 

palaikymo paslaugos 

pirkimas 

51200000-4 1 vnt.  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-04 36 mėn. ne ne ne ne 

12 Ilgalaikio turto 

draudimas 

(Medikonių k. 

vandens gerinimo 

įrenginiai) 

66510000-8  90,00 neskelbiama 

apklausa 
kaina 2023-05 12 mėn. ne ne ne ne 

13 Nuotekų siurblinių 

valymo paslaugos 

pirkimas 

90400000-1 2 vnt. 1000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-06 1 mėn. ne ne ne ne 

14 Atsiskaitymo 

knygelių ir skaitiklių 

keitimo aktų 

spausdinimo 

paslaugų pirkimas 

79800000-2  1600,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-09 36 mėn. ne ne ne ne 

15 Darbuotojų draudimo 

paslaugos pirkimas 

66510000-8 29  

darbuotojai 

300,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-07 12 mėn. ne ne ne ne 

16 Pašto paslaugų 

pirkimas 

64110000-0  ,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2022-07 12 mėn. ne ne ne ne 

17 Dirbtuvių remonto 

paslaugos pirkimas 

50700000-2  7000,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-09 1 mėn. ne ne ne ne 

18 Administracinio 

pastato Pakruojo m. 

nuotekų valykloje 

vidaus remonto 

paslaugos  pirkimas 

50700000-2  7000,00 skelbiama 

apklausa 
kaina 2023-09 1 mėn. ne ne ne CVP IS 

19 Žeimelio mstl. 

gręžinių  

tamponavimo  

paslaugos pirkimas 

76491000-1 2 vnt. 5000,00 skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-10 3 mėn ne ne ne CVP IS 

20 Darbų saugos ir 

sveikatos funkcijų 

vykdymo paslaugų 

pirkimas 

79417000-0 

 

 3600,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-10 36 mėn. ne ne ne ne 



21 Transporto priemonių 

KASKO draudimas 

66510000-8 2 vnt. 860,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-04,12 12 mėn ne ne ne ne 

22 Ilgalaikio turto 

draudimas (Mikniūnų 

k. ir Draudelių k. 

vandens gerinimo 

įrenginiai) 

66510000-8  50,00 neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-12 12 mėn. ne ne ne ne 

DARBAI 

1 Technologinio 

pastato stogo remonto  

darbai Pakruojo m. 

nuotekų valykloje 

45261910-6 90 m2  neskelbiama 

apklausa 

kaina 2023-05 1 mėn. ne ne ne CVP IS 

2 Nuotekų valyklos  

statybos darbai 

Stačiūnų k. 

45252100-9 1 vnt.  skelbiama 

apklausa 
kaina 2023-05 4 mėn. ne ne taip CVP IS 

3 Nuotekų valyklos 

Pamūšio k. 

(Klovainių sen.) 

statybos darbai 

45252100-9 1 vnt.  skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-05 4 mėn. ne ne taip CVP IS 

4 Nuotekų tinklų  

Linkuvos m. remonto 

darbų pirkimas 

45232453-2 260 m  skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-05 2 mėn. ne ne ne CVP IS 

5 Gamybinio pastato 

stogo remonto  darbai 

Pakruojo m. 

vandenvietėje 

45261910-6 160 m2  skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-06 1 mėn. ne ne ne CVP IS 

6 Plaučiškių k. 

siurblinės remonto 

darbai 

45259000-7 1 vnt.  skelbiama 

apklausa 

kaina 2023-09 2 mėn. ne ne ne CVP IS 

 

 


