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VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRAS 
2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

BVPž kodas 
Planuojama 

pirkimo 
paskelbimo data 

Pirkimo būdas 
Pirkimo 
sutarties 

trukmė, mėn. 

Numatoma 
pirkimo vertė, 
Eur su PVM 

Vertinimo kriterijus Pastabos 

Ugdymo priemonės 
įvairioms veikloms: 
baleto, dailės, muzikos, 
cirko ir kt. (Prekės) 

37000000  I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 5,500 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Ilgalaikio materialiojo 
turto remontas, ugdymo 
aplinkos gerinimas 
(Paslaugos) 

45421100-5 I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 900 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Raštinės reikmenys 
(Prekės) 

30199000-0 I ketv., II ketv., IV 
ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 500 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Prekės ūkio reikmėms 
(Prekės) 

39000000, 
39800000  

II ketv., IV ketv. Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 400 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainą 

  

Statybinės medžiagos 
(išskyrus elektros 
priemonės) (Prekės) 

44000000 II ketv.,III ketv., 
IV ketv. 

 3 500 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

 

Spausdinimo paslaugos 
(Paslaugos) 

79810000-5, 
79811000 

I ketv., II ketv., IV 
ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 500 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Kvalifikacijos kėlimo 
paslaugos, seminarai, 
mokymai (Paslaugos) 

80000000-4  II ketv., IV ketv. Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 600 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainą 

  

Transporto paslaugos, 
kelionių agentūrų 
paslaugos (Paslaugos) 

63500000-4 I ketv., II ketv., IV 
ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3   800 
4,300                         

"Nuotaikos") 

ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Kompiuterinė įranga ir 
reikmenys (Prekės) 

30200000-1 II ketv., IV ketv. Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 1,200.00 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Įvairūs maisto produktai 
(Prekės) 

15800000-6 I ketv., II ketv., IV 
ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 500+400 
 900 

ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Patalpų draudimas 
(Paslaugos) 

66510000-8 IV ketv. Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 150 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainą 

  



Telekomunikacijų 
paslaugos (Paslaugos) 

64200000-8 I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 650 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

  

Švietimo ir mokymo 
paslaugos 

80000000-4 I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 1000 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

 

Kitos paslaugos   I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 500 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

 

Komunalinės paslaugos 65000000-3 I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 800 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 

 

Su kompiuteriais ir 
kitomis IT susijusios 
paslaugos  

72500000-0 I ketv., II ketv., III 
ketv., IV ketv. 

Mažos vertės neskelbiama 
apklausa     

3 600 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
pagal kainos ir kokybės santykį 
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