
2020 metų  pirkimų lentelė 

Gegužė 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. Smėlio mišinys 

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. 

MB „KA - 

GROUP“ 
150,00 

Mažiausia 

kaina 
- MB „KA - GROUP“ 150,00 - 

2. 
Kanceliarinės 

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 „ Charlot“ 79,65 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „ Charlot“ 79,65 - 

3. 
Įvairios ūkinės 

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“ 
301,28 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Kesko Senukai 

Lithuania“ 
301.28 - 

           



           

4. Dažai 

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 

„Laurex“ 
200,00 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB 

„Laurex“ 
200,00 - 

5. 
Apsauginiai 

veido skydeliai 

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. 

MB „Impressio 

Digiti“ 
123,00 

Mažiausia 

kaina 
- 

MB „Impressio 

Digiti“ 
123,00 - 

6. Ūkinės 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“ 
25,23 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Kesko Senukai 

Lithuania“ 
25,23 - 

7. Švaros 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 „Maistulis“ 27,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Maistulis“ 27,00 - 

8. Plokštė baldinė 

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 „Laurex“ 599,66 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Laurex“ 599,66 - 

9. 
Skaitmeniniai 

termometrai 

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 „Pigu“ 158,00 
Mažiausia 

kaina 
- UAB „Pigu“ 158,00 - 

10. 
Staliukas su 

kėdutėmis  

Mažos vertės 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 Eur. be PVM. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 

UAB „Žaidimų 

aikštelių įranga“ 
270,00 

Mažiausia 

kaina 
- 

UAB „Žaidimų 

aikštelių įranga“ 
270,00 - 



vykdomas 

apklausos būdu 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

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

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių VIII str.  nuostatomis. 

           

 

Sudarė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 


