
1 
 

UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO  

PIRKIMŲ PLANAS 2017 METAMS 

 

 

Prekės 

 
Eil. 
Nr. 

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Planuojama pirkimų 
pradžia 

Vykdytojas 

1. Prenumerata: 
 „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ žurnalas, savaitraštis 
„Buhalterija“ 
 

22200000-2 IV ketvirtis Pirkimų organizatorius 

2. Literatūra 22110000-7 I - IV ketvirtis Pirkimų organizatorius 
3. Lengvojo automobilio nuoma 34115000-6 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
4. Frontalinio krautuvo padangų komplektai (2 vnt.) 34350000-5 I ir III ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
5. Biofiltro vėdinimo sistemos modernizavimui skirtos dalys 39717000-1 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
6. Kondicionierius serverinės įrengimo sistemai Liepų g. 42512000-8 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
7.  Probiotikai, rūgštys biofiltro eksploatacijos palaikymui 24311000-7 II ir IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
8. Gaisro aptikimo sistemos dalys 44482000-2 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
9. Įrankiai ir tvirtinimo detalės, dulkių surinkimo dalys 42652000-1 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
10. Svarstyklės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms (4 

vnt.)  (5 t.) 
42923000-2 II-III ketvirčiai Viešojo pirkimo komisija 

11. Viela presuotų atliekų pakavimui 44310000-6 II-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
12. IT prekės, kompiuteriai 30200000-1 I-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
13. Technologinės linijos atsarginės dalys 44210000-5 III ir IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
14. 3 (30 m3) konteineriai skirti statybinėms atliekoms. 34928480-6 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
15. Konteineriai aikštelėse, skirti laikyti panaudojimui tinkamus 

daiktus. 3 uždaro tipo 30 m3  
34928480-6 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 

16. Darbo kėdės 4 vnt. 39110000-6 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
17. 12 m. jūrinis konteineris cheminėms medžiagoms sandėliuoti 34928480-6 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
18. Cheminės medžiagos osmoziniam įrenginiui 24311000-7 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
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Paslaugos 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Planuojama pirkimų 
pradžia 

Vykdytojas 

1. Seminarai:                                                                                                      
PVM, GPM, pelno, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių                                
klausimais. Aktualūs darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos 
bei  
apmokestinimo klausimai. Personalo dokumentų valdymo ir 
darbo santykių klausimai. 
Ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto (atsargų) apskaita ir 
valdymas.  
Finansinės būklės įvertinimas ir prognozavimas.           

80522000-9 I, II, III, IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 

2. Kursai: 
Buhalterinės  apskaitos ir personalo klausimais.   

80522000-9 IV ketvirtis Pirkimų organizatorius 

3. Buhalterinės programos aptarnavimas                       
ir konsultacijos 

7266000-7 I-IV ketvirčiai Viešojo pirkimo komisija 

4. Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno matavimai, 
atliekų mėginių tyrimai. 

90700000-4 I ir II ketvirčiai Viešojo pirkimo komisija 

5. Smulkintuvo ašių ir stacionarių peilių apvirinimo paslaugos 45262680-1 II ir IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
6. Buhalterinė programa „Apskaitos politika“ 66000000-0 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 
7. Gaisrinės signalizacijos techninės  priežiūros Liepų g. 15 ir 

Dumpių sąvartyne paslaugos 
50000000-5 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 

8. Serverinės įrengimo paslaugos (Dumpiuose) 72212222-1 II-III ketvirčiai Viešojo pirkimo komisija 
9. Seminarai darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos 

klausimais 
80522000-9 I-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 

10. Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentacijos 
parengimo ir vykdomos veiklos koordinavimo paslaugos 

79400000-8 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 

11.  Tomo g. 2, techninės priežiūros paslaugos 71247000-1 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
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12. Galimybių studijos dėl maisto/virtuvės  atliekų surinkimo 
sistemos kūrimo ir tolimesnio tvarkymo galimybių bei 
infrastruktūros poreikio, parengimo paslaugos 

79400000-8 III-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 

13. Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo kainos įvertinimo ir 
pagrindimo Klaipėdos mieste paslaugos 

79400000-8 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 

14. Atliekų surinkimo Klaipėdos mieste ir išvežimo į sąvartyną 
paslaugos (3 m.) 

90511000-2 II ketvirtis Viešųjų pirkimų komisija 

15. Naujienlaiškių (el. laiškų) siuntimo paslaugos 64212200-7 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
16. Kelmų smulkinimo paslaugos 90531000-8 II ketvirtis Viešojo pirkimo komisija 
17. Buhalterinės apskaitos programos įdiegtos sistemos aptarnavimo 

paslaugos  
72267100-0 II ketvirtis Viešojo pirkimo komisija 

18. Dumpių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo darbo projekto 
parengimo paslaugų pirkimas 

71220000-6 I ketvirtis Pirkimų organizatorius 

19. Dumpių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo projekto vykdymo 
autorinė priežiūra 

71220000-6 III ketvirtis Pirkimų organizatorius 

20. Dumpių sąvartyno III sekcijos įrengimo, techninio projekto 
korektūros ir šlako saugojimo, perdirbimo, brandinimo bei baldų 
surinkimo ir apdorojimo aikštelės techninio darbo projekto 
parengimo paslaugos 

71220000-6 I-II ketvirčiai Pirkimų organizatorius 

21. Telefoninio ryšio ir interneto paslaugų pirkimas (Dumpiai) 64212000-5 I-II ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
22. Priimamų atliekų apskaitos IS „RuATIS“ priežiūros paslaugos 

(12 mėn.) 
7266000-7 III ketvirtis Pirkimų organizatorius 

23. Finansų apskaitos ir dokumentų valdymo įdiegtų sistemų 
„Labbis“ aptarnavimo paslaugos (24 mėn.) 

7266000-7 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 

24. Finansų apskaitos ir dokumentų valdymo įdiegtų sistemų 
„Labbis“ tobulinimo ir konsultavimo paslaugos 

7266000-7 I-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 

25. Programos „KRATIS“ priežiūros ir aptarnavimo paslaugos 7266000-7 I-II ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
26. ISO persertifikavimo kartu su mokymais ir dokumentų 

parengimu paslaugos 
72212222-1 I ketvirtis Viešojo pirkimo komisija 

27. Ekskavatoriaus važiuoklės, smulkintuvo plaktukų, technikos, 
hidraulikos/pneumatikos sistemų remonto paslaugos 

50100000-6 I, II ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
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Darbai: 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objektas BVPŽ kodas Planuojama pirkimų 
pradžia 

Vykdytojas 

1. Filtrato šiaurinės siurblinės rekonstrukcijos darbai 45000000 III ketvirtis Pirkimų organizatorius 
2. Filtrato kaupimo rezervuaro uždengimo darbai 45261000 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 
3. Dumpių sąvartyno uždarymo (rekultivacijos) I-ojo etapo darbai 45112360-6 II-IV ketvirčiai Pirkimų organizatorius 
4. Šlako saugojimo, perdirbimo, brandinimo bei baldų surinkimo 

ir apdorojimo aikštelės įrengimo Dumpiuose darbai 
45250000 II-IV ketvirčiai Viešojo pirkimo komisija 

5. Žaibolaidžio ir žaibo slopintuvų montavimo darbai apsaugant 
ATS ir MRS svarstyklių įrangą  

45250000 III ketvirtis Pirkimų organizatorius 

6. Priešgaisrinio vamzdyno koregavimo darbai perdarant į sauso 
vamzdyno sistemą, gesinimo čiaupų perkėlimo darbai 

45250000 III ketvirtis Pirkimų organizatorius 

7. Sandarinimo latakų įrengimo, šulinukų montavimo darbai iš 
atliekų susidarančio filtrato MA patalpose surinkimui 

45250000 II ketvirtis Pirkimų organizatorius 

 

 


