PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2017 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. 2K-9

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2017 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Kategorija Eil. Nr.

1

2

Pirkimo objekto
pavadinimas

Kodas pagal
Bendrąjį viešųjų
pirkimų žodyną

Perkama
prekė (P),
paslauga
(PSL),
darbai (D)

Numatoma
pirkimo
pradžia

Ketinamos
sudaryti
pirkimo
sutarties
trukmė
(įskaitant
sutarties
pratęsimus)

3

4

5

6

9

Perkama
pagal
Viešųjų
pirkimų
įstatymo
91 str.

Perkama
centralizuotai,
naudojantis
viešosios
įstaigos
Centrinės
projektų
valdymo
agentūros
elektroniniu
katalogu

10

11

Pirkimui
Perkama
taikomi
elektroniniu
žaliesiems
būdu,
pirkimams naudojantis
Aplinkos
Centrinės
Finansavimo
ministerijos
viešųjų
šaltinis
nustatyti
pirkimų
aplinkos
informacinės
apsaugos
sistemos
kriterijai
priemonėmis

12

13

14

Iniciatorius /
rekomenduojamas
pirkimo vykdytojas

Iniciatoriaus
rekomenduojamas ir
komisijos patvirtintas
pirkimo būdas

15

16

B.17, B.27

1

Konferencijos
organizavimas

55300000-3
Restoranų ir maisto
tiekimo paslaugos.
79952000-2 Su
renginiais
susijusios
paslaugos

PSL

2017 m.
II–III ketv.

6 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

Privalomojo
Iniciatorius ir pirkimo
sveikatos
vykdytojas – Bendrųjų
draudimo
reikalų skyrius
fondo (PSDF)
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

B.27

2

Salės nuoma konferencijai

70200000-3
Nekilnojamojo
turto, priklausančio
nuosavybės ar kita
teise, nuomos ar
lizingo paslaugos

PSL

2017 m.
II–III ketv.

6 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

325

3

Fiksuoto ryšio telefono
aparatų pirkimas (50 vnt.)

32552100-8
Telefono aparatai

P

2017 m. II
ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

A.1

4

Automobilių remontas ir
priežiūra

50112000-3
Remonto ir
priežiūros
paslaugos

PSL

2017 m. I
ketv.

36 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

A.6

5

Tarnybinių lengvųjų
automobilių draudimas
(privalomosios civilinės
atsakomybės ir kasko) ir
VLK patalpų, esančių adresu
Europos a. 1, Vilniuje,
draudimas

66514100-7
Su transportu
susijęs draudimas.
66515200-5 Turto
draudimo
paslaugos

PSL

2017 m. I
ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

B.25

6

Darbuotojų sveikatos
patikrinimas

85100000-0
Sveikatos
priežiūros
paslaugos

PSL

2017 m. I
ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

395

7

Kilimėlių nuoma ir keitimas 39533000-7
Kilimėliai

PSL

2017 m. I
ketv.

36 mėn.

Ne

Taip

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius – Bendrųjų
reikalų skyrius, pirkimo
vykdytojas – VLK
nuolatinė supaprastintų
viešųjų pirkimų komisija

Tarptautinis atviras
konkursas

158, 155

8

Kava, arbata, pienas ir kt.

15860000-4 Kava,
arbata ir kiti
panašūs produktai.
15800000-6 Maisto
produktai.
15510000-6 Pienas
ir grietinėlė

P

2017 m. I
ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

349

9

Automobilinė navigacijos
įranga

34933000-6
Navigacijos įranga

P

2017 m. I
ketv.

1 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

337

10

Buitinės ir ūkinės prekės

33700000-7
Asmens higienos
prekės

P

2017 m. II
ketv.

36 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius – Bendrųjų
reikalų skyrius, pirkimo
vykdytojas – VLK
nuolatinė supaprastintų
viešųjų pirkimų komisija

Tarptautinis atviras
konkursas /
supaprastintas atviras
konkursas (pirkimas
atliekamas dalimis)

A.14

11

Patalpų valymo paslaugos

90919200-4 Biuro
valymo paslaugos

PSL

2017 m. II
ketv.

24 mėn.

Taip

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

397

12

Buities ir elektros prekės

39711130-9
Šaldytuvai.
39711362-4
Mikrobangų
krosnys. 397113208 Elektriniai
arbatinukai.
39713430-6 Dulkių
siurbliai.
39254100-8
Laikrodžiai

P

2017 m. II
ketv.

2 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

B.23

13

Fizinės pastato ir turto
apsaugos paslaugos

79713000-5
Apsaugos
paslaugos

PSL

2017 m. II
ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius – Bendrųjų
reikalų skyrius, pirkimo
vykdytojas – VLK
nuolatinė supaprastintų
viešųjų pirkimų komisija

Supaprastintas atviras
konkursas

B.27

14

Vertimo raštu ir žodžiu
paslaugos

79530000-8
Vertimo raštu
paslaugos.
79540000-1
Vertimo žodžiu
paslaugos

PSL

2017 m. II
ketv.

36 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

093

15

Elektros energijos tiekimas

09310000-5
Elektra

PSL

2017 m. II
ketv.

12 mėn.

Ne

Taip

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius – Bendrųjų
reikalų skyrius, pirkimo
vykdytojas – VLK
nuolatinė supaprastintų
viešųjų pirkimų komisija

Tarptautinis atviras
konkursas

090

16

Skystas kuras

09000000-3 Naftos
produktai, kuras,
elektra ir kiti
energijos šaltiniai

P

2017 m. II
ketv.

36 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Tarptautinis atviras
konkursas arba apklausos
būdu atliekamas mažos
vertės pirkimas

A.5

17

Judriojo telefono ryšio ir
mobiliojo interneto
paslaugos

64212000-5
Viešojo judriojo
telefono ryšio
paslaugos

PSL

2017 m. III
ketv.

36 mėn.

Ne

Taip

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius – Bendrųjų
reikalų skyrius, pirkimo
vykdytojas – VLK
nuolatinė supaprastintų
viešųjų pirkimų komisija

Tarptautinis atviras
konkursas

391

18

Kėdės

39110000-6
Sėdimieji baldai,
kėdės ir susiję
produktai bei dalys

P

2017 m. I
ketv.

3 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

445, 224

19

Elektroninės kortelės ir
raktai

44500000-5
Įrankiai, spynos,
raktai, vyriai,
tvirtinimo detalės,
grandinės
spyruoklės.
22457000-8 įėjimo
kortelės

P

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

031

20

Gėlės, gėlių puokštės, gėlių
kompozicijos, gedulingi
vainikai

03121200-7
Skintos gėlės.
03121210-0 Gėlių
kompozicijos ir
puokštės

P

2017 m. I
ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

B.17

21

Svečių maitinimas

55300000-3
Restoranų ir maisto
tiekimo paslaugos

PSL

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

392

22

Dekoratyviniai patalpų
objektai

39200000-4
Dekoratyviniai
patalpų objektai

P

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

B.20

23

Automobilių stovėjimo
paslaugos

63712400-7
Automobilių
stovėjimo
paslaugos

PSL

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

330

24

Pirmosios medicinos
pagalbos rinkiniai

33000000-0
Medicinos įranga,
farmacijos ir
asmens higienos
produktai

P

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

392

25

Reprezentacinės prekės

39294100-0
Informavimui ir
reklamai skirti
produktai

P

2017 m.
I–IV ketv.

12 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas (pirkimas
atliekamas dalimis)

325

26

Duomenų kaupiklis

32581000-9
Duomenų
perdavimo įranga

P

2017 m. I
ketv.

1 mėn.

Ne

Ne

Ne

Ne

PSDF
biudžeto
išlaidų 06
eilutė

Iniciatorius ir pirkimo
vykdytojas – Bendrųjų
reikalų skyrius

Apklausos būdu
atliekamas mažos vertės
pirkimas

336

27

Tumoro nekrozės faktoriaus
alfa inhibitoriai, skiriami
pagal Centralizuotai
apmokamų vaistinių
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas

33632100-0
Priešuždegiminiai
ir priešreumatiniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

28

Specifiniai imunoglobulinai, 33670000-7
skirti respiracinio sincitijaus Kvėpavimo sistemą
viruso sukeliamos infekcijos veikiantys vaistai
profilaktikai (Palivizumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

29

Antinavikiniai vaistiniai
preparatai (proteosomos
inhibitoriai) daugybinei
mielomai gydyti
(Bortezomib )

33652100-6
Antinavikiniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

30

Monokloniniai antikūnai,
33652100-6
skiriami pagal Centralizuotai Antinavikiniai
apmokamų vaistinių
vaistai
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas
(Rituximab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

31

Monokloniniai antikūnai,
33652100-6
skiriami pagal Centralizuotai Antinavikiniai
apmokamų vaistinių
vaistai
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas
(Bevacizumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

32

Monokloniniai antikūnai
33652100-6
plokščialąsteliniam galvos ir Antinavikiniai
kaklo vėžiui gydyti
vaistai
(Cetuximab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

33

Monokloniniai antikūnai,
33652100-6
skiriami pagal Centralizuotai Antinavikiniai
apmokamų vaistinių
vaistai
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas
(Trastuzumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

34

Prostaglandinai galūnių
išemijai gydyti ir gangrenos
prevencijai (Alprostadil )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

33600000-6
Farmacijos
produktai

336

35

Pegiliuotas doksorubicinas
kiaušidžių vėžiui gydyti

33652100-6
Antinavikiniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

36

Antitromboziniai vaistiniai
preparatai (fermentai)
kraujotakos sutrikimams
gydyti (Tenecteplase ir (ar)
Alteplase )

33621100-0
Antitromboziniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

37

Monokloniniai antikūnai
33652100-6
metastazavusiam gaubtinės Antinavikiniai
arba tiesiosios žarnos vėžiui vaistai
gydyti (Cetuximab ir (ar)
Panitumumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

38

Interleukino inhibitoriai,
skiriami pagal Centralizuotai
apmokamų vaistinių
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas
(Ustekinumab )

33632100-0
Priešuždegiminiai
ir priešreumatiniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

39

Žmogaus normalusis
imunoglobulinas
imunodeficito sindromams,
onkohematologinėms ir
kitoms ligoms gydyti
(intraveninis žmogaus
imunoglobulinas)

33651520-9
Imunoglobulinai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

40

Natūralūs fosfolipidai
33670000-7
neišnešiotiems naujagimiams Kvėpavimo sistemą
gydyti (natūralus
veikiantys vaistai
surfaktantas)

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

41

Raumenis atpalaiduojantys 33600000-6
vaistiniai preparatai
Farmacijos
neurologinėms ligoms gydyti produktai
(botulino toksinas)

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

42

Antivirusiniai vaistiniai
33650000-1
preparatai AIDS ligai gydyti Sistemiškai
veikiantys
priešinfekciniai
vaistai,
vakcinos,anti –
navikiniai vaistai ir
imunomoduliatoriai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

43

Interleukino inhibitoriai
sisteminiam jaunatviniam
(juveniliniam) artritui ir
jaunatviniam (juveniliniam)
poliartritui bei
reumatoidiniam artritui
gydyti (Tocilizumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Neskelbiamos derybos
priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

44

Antineovaskuliarizuojantys 33662100-9 Vaistai
vaistiniai preparatai, skiriami akių ligoms gydyti
pagal Centralizuotai
apmokamų vaistinių
preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąraše
nurodytas indikacijas
(Ranibizumab ir (ar)
Aflibercept )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

33632100-0
Priešuždegiminiai
ir priešreumatiniai
vaistai

336

45

Virškinimo traktą ir
metabolizmą veikiantys
vaistai – fermentai VI tipo
mukopolisacharidozei gydyti
(Galsulfase )

33610000-9
Virškinimo traktą ir
metabolizmą
veikiantys vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

46

Peritoninės dializės tirpalai

33692800-5
Tirpalai dializei

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

47

Selektyvūs imunosupresantai 33652300-8
išsėtinei sklerozei gydyti
Imunosupresantai
(Alemtuzumab )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

48

Antinavikiniai vaistiniai
33652100-6
preparatai metastazavusiam Antinavikiniai
gaubtinės ir tiesiosios žarnos vaistai
vėžiui gydyti (Aflibercept )

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

49

Monokloniniai antikūnai
lėtinei limfocitinei
leukemijai gydyti
(Obinutuzumab )

33652100-6
Antinavikiniai
vaistai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

50

Gydomieji radiofarmaciniai
preparatai priešinės liaukos
(prostatos) vėžiui gydyti
(radžio Ra 223 dichloridas)

33151400-7
Radioterapijos
medžiagos

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

51

Dirbtinės kraujotakos
palaikymo sistemos

33186000-7
Dirbtinė kraujotaka

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

52

Dirbtiniai širdies vožtuvai

33182220-7 Širdies
vožtuvas

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

53

Tracheo-ezofaginiai
33184100-4
kalbamieji protezai, jų
Chirurginiai
priedai ir elektroniniai balso implantai
aparatai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

54

Sąnarių endoprotezai

33141750-2
Dirbtiniai sąnariai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

55

Sąnarių endoprotezai
(sąnarių endoprotezų
komponentai revizinėms
operacijoms atlikti)

33141750-2
Dirbtiniai sąnariai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Ne

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 02
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Neskelbiamos derybos
priežiūros įstaigų
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

56

Kraujo vaistiniai preparatai
ir anti-D imunoglobulinas

33141510-8 Kraujo
preparatai

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 05
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

57

Imunobiologiniai preparatai 33651600-4
(vakcinos) ir skiepijimo
Vakcinos
švirkštai imunoprofilaktikos
programai vykdyti

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 05
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

58

Imunobiologiniai preparatai 33651600-4
– pneumokokinė
Vakcinos
polisacharidinė konjuguota
vakcina vaikams iki 2 metų
(bendras Latvijos
Respublikos ir Lietuvos
Respublikos vykdomas
pirkimas)

P

2017 m. I–II
ketv.

36 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 05
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

336

59

Vaistai tuberkuliozei gydyti

P

2017 m.
I–IV ketv.

24 mėn.

Ne

Taip

Ne

Taip

PSDF
biudžeto
išlaidų 05
eilutė

Iniciatorius – Sveikatos
Tarptautinis atviras
priežiūros įstaigų
konkursas
aprūpinimo skyrius,
pirkimo vykdytojas – VLK
Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos
priemonių viešųjų pirkimų
komisija

33651300-1
Priešmikobak –
teriniai vaistai

