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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

II ketvirtis 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys 

Laimėjęs tiekėjas  Kaina, Eur. 

Be PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1 Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

0,87 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-04-15 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

023179 

2020-04-15 

2 Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

0,87 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-04-24 

Sąsk. fakt. KPK 023540 

2020-04-24 

3 Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

0,87 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-05-12 

Sąsk. fakt. KPK023667 

2020-05-12 
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tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 
4 Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

0,87 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-05-29 

Sąsk. fakt. 024179 

2020-05-29 

5 Kvalifikacijos 

tobulinimas („Zipio 

draugai“) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

VŠĮ Vaiko labui 40,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

VŠĮ Vaiko labui Žodinė sutartis 

2020-06-10 

Sąsk. fakt. ZD20/394/K 

2020-06-10 

6 Elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ sistemos 

administravimo bei 

palaikymo paslauga 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

UAB 

„Kompiuterizuoti 

sprendimai“ 

29,00 (mėn.)+ 

vienkartinis 

mokestis už 

diegimą 58,00 

(3 metų 

sutartis) 

Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB 

„Kompiuterizuoti 

sprendimai“ 

Paslaugų teikimo sutartis 

Nr. 419 

2020-06-15 

7 Įrankių nuoma 

(teleskopinės 

gyvatvorių žirklės) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

UAB Statybos 

technika 

14,88 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Statybos 

technika 

Žodinė sutartis 

2020-06-16 

Sąsk. fakt. ST062673 

2020-06-16 
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tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

8 Reklaminė paslauga 

(frezavimas) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas 

(žodžiu) iki 3000 Eur be PVM, 

pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą 

tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

UAB AD Color 296,00 Mažiausia kaina UAB AD Color Žodinė sutartis 

2020-06-22 

Sąsk. fakt. ADC0000619 

2020-06-22 
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

II ketvirtis 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys 

Laimėjęs 

tiekėjas  

Kaina, Eur. 

be PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1 Apsauginės kaukės Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

IĮ „Inspe“ 36,12 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Iį „Inspe“ Žodinė sutartis 

2020-04-22 

Sąsk. fakt. INS2004220 

2020-04-22 

2 Prekės smulkiam 

remontui (šlifavimo 

lapeliai, dažymo 

juosta) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB „Kesko 

senukai 

Lithuania“ 

22,24 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Kesko 

senukai Lithuania“ 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS1050802522 

2020-04-24 

3 Kuras žoliapjovei Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB „Skulas“ 4,74 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Skulas“ Naftos produktų pirkimo 

pardavimo sutartis Nr. 

K20160531/K1 

Sąsk. fakt. 

SLM0053588 

2020-04-30 
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4 Knyga Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Vagos 

prekyba 

10,96 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Vagos prekyba Žodinė sutartis 

2020-05-29 

Sąsk. fakt,. KVP007797 

2020-05-29 

5 Lauko gėlės Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Aušra 

Bielskienė 

IDV Nr. 024122 

76,50 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Aušra Bielskienė 

IDV Nr. 024122 

Žodinė sutartis 

2020-06-03 

Sąsk. fakt. B538 

2020-06-03 

6 Raštinės reikmenys 

(lipnūs lapeliai, 

pieštukas ir kt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

K. Nevulytės ir 

G. Nevulienės 

TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų 

centras 

8,51 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

K. Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras 

Žodinė sutartis 

2020-06-03 

Sąsk. fakt. BAC19985 

2020-06-03 

7 Tujos Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Ūkininkas 

Donatas 

Venckevičius 

1339,20 Mažiausia kaina Ūkininkas Donatas 

Venckevičius 

Žodinė sutartis 

2020-06-03 

Sąsk. fakt. AJ 20/148 

2020-06-03 

8 Knygos Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

UAB Vagos 

prekyba 

27,98 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Vagos prekyba Žodinė sutartis 

2020-06-08 

Sąsk. fakt. KVP007802 

2020-06-08 
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paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

9 Spausdintuvų 

eksploatacinės 

medžiagos 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

MB Kaseta 72,17 Mažiausia kaina MB Kaseta Sutartis 

Nr. 117 2016-05-19 

Sąsk. fakt. KA200308 

2020-06-08 

10 Vazoninės gėlės Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Kesko 

Senukai 

Lithuania 

11,69 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS10353201611 

2020-06-15 

11 Putų polistirolas Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Lemora 63,62 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Lemora Sutartis 

Nr.1608041 2016-08-04 

Sąsk. fakt. 

LEM000794083 

2020-06-17 

12 Respiratorius su 

vožtuvu 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Simplea 198,18 Mažiausia kaina UAB Simplea Žodinė sutartis 

2020-06-17 

Sąsk. fakt. 

SMP000032996 

2020-06-17 
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13 Vienkartinės 

medicininės kaukės 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Simplea 41,32 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Simplea Žodinė sutartis 

2020-06-19 

Sąsk. fakt. 

SMP000033144 

2020-06-19 

14 Dažai Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Fleksus 90,89 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Fleksus Žodinė sutartis 

2020-06-23 

Sąsk. fakt. FS-9914 

2020-06-23 

15 Prekės remontui 

(tinkas, dažymo 

juosta, glaistas, 

durų varčia, apvadai 

ir kt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Kesko 

Senukai 

Lithuania 

358,45 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS10353201611 

2020-06-15 

16 Kuras žoliapjovei Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Skulas 9,45 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Skulas Naftos produktų pirkimo 

pardavimo sutartis Nr. 

K20160531/K1 

Sąsk. fakt. 

SLM0054510 

2020-06-31 
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

II ketvirtis 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo 

priežastys 

Laimėjęs 

tiekėjas  

Kaina, Eur. 

be PVM 

Priežastys  Tiekėjas  Sutarties sudarymo 

data ir numeris  

 Sąskaitos faktūros Nr. 

ir data 

 

1 Remonto darbai 

(Zuikiukų gr. ir 

Saulučių gr. 

rūbinėlė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Valdas Subatkis 

Verslo 

liudijimas 

YM509823-1 

1500,00 Mažiausia kaina Valdas Subatkis 

Verslo liudijimas 

YM509823-1 

Sutartis Nr. 

SUB2020/02 

2020-06-15 

 

Sąsk. fakt. SUB01 

2020-06-29 

2 Remonto darbai 

(Meškučių gr., 

Saulučių gr.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Aurelija 

Kurnickienė 

Verslo 

liudijimas 

VH508987-1 

1500,00 Mažiausia kaina Aurelija Kurnickienė 

Verslo liudijimas 

VH508987-1 

Sutartis Nr. 

KUR2020/01 

2020-06-15 

 

Sąsk. fakt. KUR01 

2020-06-29 

3 2 grupių ir 3 

rūbinėlių PVC 

klojimo darbai 

(„Zuikiukų“ gr. ir 

rūbinėlė, 

„Meškučių“ gr. ir 

rūbinėlė, „Saulučių“ 

gr. rūbinėlė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

Raimondas 

Nazarovas 

Verslo 

liudijimas 

YA514199 

2340,00 Mažiausia kaina Raimondas 

Nazarovas 

Verslo liudijimas 

YA514199 

Sutartis Nr. 

NAZ2020/03 

2020-06-22 

Sąsk. fakt. NAZ01 

2020-06-30 



2 

 

 


