KAUNO LOPŠELIO-DRAŽELIO „PASAKA“ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS




Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį
Informacija apie sudarytas sutartis































Įsipareigojimų dalis,


Įsipareigojimų

Eil.





Priežastys, dėl


Galutinė
dalis, kuriai






Pirkimo

kuriai pasitelkiami





Pirkimo


Nustatytas

kurių


pirkimo
pasitelkiami

Nr.













Pirkimo būdas
Pirkimų būdo pasirinkimo argumentai

sutarties

subrangovai/
Laimėjęs dalyvis




objektas


laimėtojas

pasirinktas šis


sutarties
subrangovai/


















kaina Lt

subtiekėjai/subteikėj










laimėtojas


kaina Lt
subtiekėjai/subteikė








ai (jei žinoma)














jai (jei žinoma)














Gyvulinės

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija










Mažos vertės
200 000 Lt be PVM. Pirkimas









kilmės












pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
UAB„Maistulis

Mažiausia





1.

produktai,



26816,30

-
UAB„Maistulis
26816,30
-



vykdomas
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo


kaina






mėsa ir jos












apklausos būdu.
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų









gaminiai













pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.



































Bendra panašių pirkimų vertė neviršija









Šaldyta žuvis,
Mažos vertės
200 000 Lt be PVM. Pirkimas








2.
žuvies filė ir
pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
UAB„Maistulis
4764,40
Mažiausia
-
UAB„Maistulis
4764,40
-


kiti panašūs
vykdomas
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo


kaina


















produktai
apklausos būdu.
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų











pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.























Bendra panašių pirkimų vertė neviršija









Vaisiai
Mažos vertės
200 000 Lt be PVM. Pirkimas
UAB„Sotėja“







3.
daržovės ir
pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos

29422,00
Mažiausia
-
UAB„Sotėja“
29422,00
-


panašūs
vykdomas
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo


kaina


















produktai
apklausos būdu
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų











pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.





















Augalinės ir

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija




UAB„Sotėja“





Mažos vertės
200 000 Lt be PVM. Pirkimas









gyvulinės


“ UAB„Sotėja
1555,00








pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos


Mažiausia





4.
kilmės





-

1555,00
-



vykdomas
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo


kaina






riebalai ir












apklausos būdu
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų









aliejus













pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.
































5
Duonos ir pyrago gaminiaia
Mažos vertės
pirkimas
vykdomas
apklausos būdu

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija
200 000 Lt be PVM. Pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.
UAB„Sentencija“
14358,10
Mažiausia
kaina

-
UAB„Sentencija“
14358,10
-





































































































































6
Įvairūs maisto produktai
Mažos vertės
pirkimas
vykdomas
apklausos būdu
Bendra panašių pirkimų vertė neviršija
200 000 Lt be PVM. Pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.
“ UAB„Sotėja

15938,65
Mažiausia
kaina

-


“ UAB„Sotėja
15938,65
-





































































































































7.
Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai
Mažos vertės
pirkimas
vykdomas
apklausos būdu

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija
200 000 Lt be PVM. Pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.
UAB„Sotėja“
7583,30
Mažiausia
kaina
-

UAB„Sotėja“
7583,30
-








































































































































Bendra panašių pirkimų vertė neviršija










Mažos vertės
200 000 Lt be PVM. Pirkimas








8.
Pieno
pirkimas
vykdomas vadovaujantis Lietuvos
UAB„Maistulis
38701,00
Mažiausia
-
UAB„Maistulis
38701,00
-


produktai
vykdomas
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo


kaina



















apklausos būdu
2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų











pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis.























