
2019 metų  pirkimų lentelė 

 Rugpjūčio mėn. 

 

Eil. Nr. 

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

Pirkimo 

objektas 
Pirkimo būdas 

Pirkimų būdo pasirinkimo 

argumentai 
Nustatytas laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

šis 

laimėtojas 

Įsipareigojimų 

dalis, kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subte

ikėjai (jei 

žinoma) 

Laimėjęs dalyvis 

Galutinė 

pirkimo 

sutarties kaina 

Įsiparei

gojimų 

dalis, 

kuriai 

pasitelki

ami 

subrang

ovai/ 

subtiekė

jai/subte

ikėjai 

(jei 

žinoma) 

1. 
Kancialerinių 

prekių pirkimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Charlot Lt“ 292,65 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Charlot Lt“ 292,65 - 

2. 

Vaikiška 

virtuvėlė su 

priedais  

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Kesko 

senukai Lithuania““ 
30,54 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania““ 
30,54 - 

3. 
Žaislinis 

namelis 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Kesko 

senukai Lithuania““ 
80,06 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania““ 
80,06 - 



4. Ugdymo prekės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

UAB „Kesko 

senukai Lithuania““ 
203,55 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania““ 
203,55 - 

5. 
Kvalifikacijos 

kėlimas  

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

KPKC 15,00 
Mažiausia 

kaina 
- KPKC 15,00 - 

 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 


