
INFORMACIJA APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRADEDAMUS PIRKIMUS 

 

Eil.  

Nr. 
Konkurso (apklausos) 

pavadinimas 
Pirkimo būdas 

Pasiūlymų pateikimo 

terminas 

Informacija apie pirkimą Pirkimo dokumentai 

2 0 1 8  m .  

1.  
Visagino sporto centras  

Double-Minitramp batutas 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. balandžio 23 d.  

10 val. 00 min 

Double-Minitramp batuto pirkimas 

1. Double-Minitramp batutas tuti atitikti FIG 

standartans 

2. Tinklo akies dydis 6x6 mm 

3. Tiklo dydis ne mažiau 292x 92 cm. 

4. Rėmas 350x190x70 cm. (+/- 5 cm.) 

5. Ritininiai stendai; 

6. 102 spyruoklės; 

7. FIG-sertifikatas 

8. Privalomo pateikti siūlomo gaminio 

vizualizaciją(brėžinius, nuotraukas ir pan.) 

9. Suteikti gaminiui ne mažiau 3 jų metų garantiją. 

10. Privalo pateikti gaminio atitikimo TS reikalavimams 

patvirtinančius dokumentus. 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2.  

Visagino sporto centras  

Įvairūs maisto produktai, 

kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai), suvenyrai; 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 23 d.  

9 val. 00 min 

Įvairūs maisto produktai, kalėdinės dovanėlės 

(saldumynai), suvenyrai 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

3.  
Visagino sporto centras  

Fiksoto ryšio paslaugų teikimo 

pirkimas; 3 (trys) numeriai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

Fiksuoto ryšio paslaugų pirkimas 

Sutartys bus sudaromos 24 mėn 

Visagino sporto centras turi  toki numeriai: 8 386 31642 

           8 386 61206 

           8 386 72701 

Norime palikti juos. Visagino sporto centrui reikia 3 

(trys) telefonai. Norėtume neribotų paslaugų apimčių 

per 1 mėn.:  

Skaitmeninis telefono ryšys  3vnt 

Pokalbiai į kitus fiksuoto ryšio tinklus 

Sujungimo mokestis 

Pokalbiai į mobiliojo ryšio tinklus 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



Tarptautiniai pokalbiai į užsienį fiksuoto ir mobiliaus 

ryšio tinklus 

 

4.  

Visagino sporto centras  

Elektroninių ryšių ( balso 

telefonijos, trumpujų žinučių 

siuntimo (SMS), duomenų 

perdavimo ir kitas) paslaugų 

teikimo pirkimas; 5 (penki) 

numeriai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

Sutartys bus sudaromos 24 mėn 

Visagino sporto centras turi  toki numeriai: 8 630 

00101, 8 652 88229, 8 652 88616, 8 652 88912, 8 655 

06766; Norime palikti juos. Visagino sporto centrui 

reikia 5 (penki) mobilieji telefonai – prašome. Keturi 

telefono numeriai:      8 652 88229,      8 652 88616,  8 

652 88912,      8 655 06766 – 500 min. nemokamų 

pokalbių Lietuvos Respublikoje į visus tinklus.  Vienas 

telefono numeris:      8 630 00101 – neriboti pokalbiai ir 

SMS Lietuvos Respublikoje į visus tinklus.  Į perkamų 

paslaugų apimtį į eina ir 5 (penkiu) mobilio ryšio 

telefono įsigijimas po 1(vienas) Eur. Telefono techninės 

charakteristikos: minimalus 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

5.  

Visagino sporto centras  

Interneto ir kabelinės 

televizijos paslaugos teikimo 

pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. kovo 21 d.  

9 val. 00 min 

1. Interneto paslaugos teikimas 

Parko g. 2A 

Greitoveika ne mažiau 100 MB/S 

www.vsc.sugardas.lt 

2. Kabelinės televizijos paslaugos teikimas 

Parko g. 2A  vienas televizorius 

Taikos pr. 23 vienas televizorius 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

6.  Visagino sporto centras  

Elektros energijos pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 14 d.  

10 val. 00 min 

Elektros energijos pirkimas iš nepriklausomo tiekėjo VSC 

objektams adresai: Parko g. 2A, Parko g. 2C, Taikos pr. 23, 

Kosmoso g. 28A 

Parko g. 2A – 37000 kW 

Parko g. 2C – 95000 kW 

Taikos pr. 23 – 50000Kw 

Kosmoso g. 28A – 9000kW 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO 107949 

http://www.vsc.sugardas.lt/


7.  

Visagino sporto centras  

Statybiniai darbai: evakuacinės 

laiptinės vedančios iš rūsio į 

lauką remontas VSC objekte 

Kosmoso g. 28A, Visaginas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 7 d.  

9 val. 00 min 

1. atlikti evakuacinės laiptinės vedančios iš rūsio į lauką 

remonto darbus objekte Visagino sporto centras, adresu 

Kosmoso g. 28A, Visaginas. 

1.1.Esamą pagrindinę evakuacininės laiptinės dalį 

apskardinti 

1.2. Įrengti likusiai evakuacinės laiptinės daliai metalinį 

karkasą ir jį apskardinti. 

1.3 Įrengti išėjimo iš rūsio į laiptinę ir lauką naujas 

duris (du vienetai). 

1.4. Vieną objekto langą išmontuoti ir kiaurymę 

užmūryti ar uždengti iš nedegamos ir kaitrai atsparios 

medžiagos plokštiemis 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

8.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

projektavimas ir įrengimas 

VSC objekte Kosmoso g. 28A, 

Visaginas 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. vasario 7 d.  

9 val. 00 min 

Visoms patalpoms suprojektuoti gaisrinę signalizaciją. 

Projektiniai sprendiniai turi atitikti norminus teisės aktų 

reikalavimus. 

Numatomas atlikti Visagino sporto centro pastate, 

esančiame Kosmoso g. 28A priešgaisrinės apsaugos 

sistemos įrengimas: 

1. Pastato bendras plotas – 932,52 kv. m. 

2. Aukštų skaičius 2 ir rūsys 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

9.  
Visagino sporto centras  

Statybinės medžiagos ir 

panašūs gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2018 m. sausio 4 d.  

16 val. 00 min 
Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

2 0 1 7  m .  

10.  Visagino sporto centras  

Kuras 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. lapkričio 24 d.  

16 val. 00 min 

Degalų įsigijimas automobiliams: 

BenzinasA95 

Dyzelinis kuras 

Tepalas 

Dujos(automobilinės) 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



11.  

Visagino sporto centras  

Remonto ir priežiūros 

paslaugos, susijusios su 

pastatais 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. lapkričio 23 d.  

16 val. 00 min 

Ginklų kambario apsauga (elektroninė) 

Tarybų g. 23, Visaginas 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

12.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

įrengimo darbai 

Taikos pr. 23 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. rugpjūčio 17 

d.  

10 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo 

darbai pagal  

PROJEKTO DALĮ NR. 17-01/GS 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO041292 

13.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

įrengimo darbai 

Taikos pr. 23 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. liepos 26 d.  

10 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimo 

darbai pagal  

PROJEKTO DALĮ NR. 17-01/GS 

Pirkimas vykdomas per 

CPO 

Paskelbtas konkursas 

CPO040559 

14.  

Visagino sporto centras  

Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos 

projektavimo darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 17 d.  

9 val. 00 min. 

VSC objektui adresu Taikos pr. 23, Visaginas atlikti 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo 

darbai pagal šiai sistemai keliamus 

 reikalavimus 

 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

15.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 11 d.  

9 val. 00 min. 

Visaginas – Jonava-Visaginas 

2017-05-21 20 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 



16.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. gegužės 02 d.  

9 val. 00 min. 

Visaginas -Riga- Visaginas 

2017-05-12-14 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

17.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 20 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Riga- Visaginas 

2017-04-21-22 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

18.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 18 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Vilnius- Visaginas 

2017-04-23 8 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

19.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. balandžio 07 

d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Mogiliovas- Visaginas 

2017-04-11-15 7 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

20.  
Visagino sporto centras  

Transporto paslaugos 

Mažos vertės 

pirkimas 

2017 m. kovo 10 d.  

8 val. 00 min. 

Visaginas -Mogiliovas- Visaginas 

2017-03-12-15 12 žmonių 

Pirkimo sąlygas galima 

gauti kreipiantis el. p. 

vsc.kleshiova@gmail.com 

 


