
KAUNO LOPŠELIO - DARŽELIO „PASAKA“ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS 

 

Pagal galiojančias sutartis 

 

 

 
 

 

 

 

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 

Įsipareigoji

mų dalis, 

kuriai 

pasitelkiam

i/ 

subrangova

i/ 

subtiekėjai 

 

Laimėjęs dalyvis  Galutinė pirkimo 

sutarties kaina 

Įsipareigojimų dalis, 

kuriai pasitelkiami 

Subrangovai 

subtiekėjai 

/subteikėjai 

sutarties nemeris, 

iki kada galioja 

 

 

 

1 

 

 

Pieno produktai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

12052,20 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

12052,20 

 

 

sutartis Nr.20M38-

01 

Galioja 21-08-17 

 

 

 

2 

 

 

Gyvulinės 

kilmės 

produktai, mėsa 

ir jos gaminiai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

2545,00 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

2545,00 

 

 

sutartis Nr.20-M38-

03 

Galioja 21-09-01 



 

 

3 

 

 

Grūdų malimo 

produktai,krakm

olas ir jo 

gaminiai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

10580,20 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

10580,20 

 

 

sutartis Nr.20-M38-

04 

Galioja 21-09-01 

 

 

 

4 

 

 

Įvairūs maisto 

produktai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

 

3579,40 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

3579,40 

 

 

sutartis Nr. 20-M38-

05 

Galioja 21-09-01 

 

. 

 

 

5 

 

 

Vaisiai daržovės 

ir kiti panašūs 

produktai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

 

11870,00 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

 

11870,00 

 

 

sutartis Nr. 20-M38-

02 

Galioja 21-08-17 

. 

 

 

7 

 

 

 

Duonos 

gaminiai švieži 

kepiniai ir 

pyrago kepiniai 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

5590,00 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

5590,00 

 

 

sutartis Nr.20-M38-

06 

Galioja 21-09-01 

 

 



8 Kiaušiniai Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

( kiaušinių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„OFFICED

AY“ 

 

3240,00 - - UAB 

„OFFICEDAY“ 

 

3240,00 sutartis 

Nr.OFI/KAU-18/35 

2019-01-04 iki 

2020-01-04 

Pratęsta metams 

Iki 2021-01-04 

Pratęsta metams 

Iki 2022-01-04 

9 Bulvės Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(bulvių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

2952,90 - - UAB „Maistulis“ 2952,90 sutartis 

Nr.19/03-1 

2020-03-02 iki  

2021-03-02 

10 Obuoliai Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(obuolių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Samsonas“ 

1493,75 - - UAB 

„Samsonas“ 

1493,75 sutartis 

Nr19/03-2 

2020-03-02 iki 

2021-03-02 

11 Maisto produktų 

(žuvies) pirkimo 

kauno misto 

savivaldybės 

švietomo ir 

ugdymo 

įstaigoms, 

kuriose 

mokiniai 

mokomi pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(obuolių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Officeday“ 

8916,60 - - UAB 

„Officeday“ 

8916,60 sutartis 

Nr.VP20-35 

Galioja 2021-08-10 



programas 

12 Maisto produktų 

(Paukštienos), 

Vištienos 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(Paukštienos) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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„Ponte

m“ 
2737,00 - - UAB„Pontem“ 2737,00 Sutartis 

Nr.20/1-16 

2020-01-20 iki  

2021-01-20 

Pratęsta metams 

Iki 2022-01-20 

13 Maisto produktų 

(Paukštienos), 

kalakutienos 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(Paukštienos) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Officeday“ 
5988,00 - - UAB „Officeday“ 5988,00 Sutartis 

Nr.20/1-2 

2020-01-20 iki  

2021-01-20 

Pratęsta metams 

Iki 2022-01-20 

14 Maisto produktų 

(Mėsos), 

kiaulienos 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(kiaulienos) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Officeday“ 
8573,52 - - UAB „Officeday“ 8573,52 Sutartis 

Nr.20/3 

2020-01-20 

Iki 

2021-01-20 

Pratęsta metams 

Iki 2022-01-20 



15 Maisto produktų 

(jautienos ir 

veršienos) 

pirkimo kauno 

misto 

savivaldybės 

švietomo ir 

ugdymo 

įstaigoms, 

kuriose 

mokiniai 

mokomi pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(obuolių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Officeday“ 

4216,20 - - UAB 

„Officeday“ 

4216,20 sutartis 

Nr.20/08-12 

Galioja 2021-08-12 

 Maisto produktų 

(perdirbtų 

vaisių,uogų ir 

daržovių) 

pirkimo kauno 

misto 

savivaldybės 

švietomo ir 

ugdymo 

įstaigoms, 

kuriose 

mokiniai 

mokomi pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas 

Kauno miesto  

savivaldybės  

vykdytas 

maisto 

produktų 

(obuolių) 

pirkimas 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Tandemus“ 

3541,13 - - UAB 

„Tandemus“ 

3541,13 sutartis 

Nr.20/08-14 

Galioja 2021-08-14 

  

 

Maisto 

produktų( 

konservuoti 

produktai) 

pirkimo sutartis 

 

 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

CVPIS 

 

Bendra panašių pirkimų 

vertė neviršija 

58000,00 eur.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 

„Maistulis“ 

 

 

 

2992,60 

 

 

Mažiausia kaina 

 

 

- 

 

 

UAB 

„Maistulis“ 

 

 

 

2992,60 

 

 

sutartis Nr. 20-M38-

07 

Galioja 21-08-24 

. 

 
Parengė: Direktorės pav. ūkiui Rasa Baranauskienė 


