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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

III 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 Žaidimų aikštelės 

permontavimo 

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.) 

MB Kida 340,00 Mažiausia kaina MB Kida Žodinė sutartis 

2020-07-24 

Sąsk. fakt. LD01980 

2020-07-24 

2 Transporto paslauga 

(smėlio atvežimas) 

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.) 

Viktoras 

Karzuninas 

IDV965478 

120,0 Mažiausia kaina Viktoras 

Karzuninas 

IDV965478 

Žodinė sutartis 

2020-08-03 

Sąsk. fakt. EMIL013 

2020-08-23 

3 Skolų išieškojimo 

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.) 

Anstolė Reda 

Stašeniene 

26,03 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Anstolė Reda 

Stašeniene 

Žodinė sutartis 

2020-08-06 

Sąsk. fakt.ARS75 

2020-08-06 

4 Įrankių nuoma 

(teleskopinės 

gyvatvorės 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 

UAB Statybos 

technika 

14,88 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

UAB Statybos 

technika 

Žodinė sutartis 

2020-08-31 

Sąsk. fakt. ST064951 

2020-08-31 
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tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

nevykdoma 

5 Mikrobiologiniai 

tyrimai (vanduo) 

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.) 

Nacionalinės 

visuomenės 

sveikatos 

laboratorija 

11,15 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Nacionalinės 

visuomenės 

sveikatos 

laboratorija 

Žodinė sutartis 

2020-09-09 

Sąsk. fakt. KNA-NL 

13732 

2020-09-09 

6 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 

28,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-09-10 

Sąsk. fakt. KPK 0248661 

2020-09-10 

7 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 

1,74 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-09-23 

Sąsk. fakt. KPK 024866 

2020-09-23 

8 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 

30,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2020-09-23 

Sąsk. fakt. KPK 024819 

2020-09-23 

9 ŠPG surinkimas 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 Vipita 132,00 

(12 mėn. 

kaina) 

Mažiausia kaina UAB Vipita Paslaugų teikimo sutartis 

Nr.20/09/08-02 

2020-09-08 
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

III 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 Prekės remontui 

(teptukas, volelis, 

mūri mišinys, dažai, 

glaistas 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.) 

S. Videikos 

įmonė Santera 

643,46 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. LUJ0011342 

2020-07-07 

 

2 Išsilyginantis 

mišinys 

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 Iris 157,69 Mažiausia kaina UAB Iris Žodinė sutartis 

2020-07-08 

Sąsk. fakt. IRIS0290543 

2020-07-08 

3 Remontinė masė 

Gruntas 

Klijai 

Kampas laiptams 

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 Dubingiai 410,56 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Žodinė sutartis 

2020-07-09 

Sąsk. fakt. 

DSA0133406 

2020-07-09 
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4 PVC danga 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 Dubingiai 248,00 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Žodinė sutartis 

2020-07-10 

Sąsk. fakt. 

DSA0133408 

2020-07-10 

5 Prekės remontui 

(rozetės, staktos, 

medsraigčiai, durų 

varčios 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 

185,55 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS08038194166 

2020-07-14 

6 Plokštė „Durelis“ 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 853,99 Mažiausia kaina UAB Lemora Sutartis 

Nr. 16080401,  

2016-08-04 

Sąsk. fakt. 

LEM000808011 

2020-07-14 

7 Prekės remontui 

(vaitspiritas, tinkas, 

dažai grindims, 

voleliai 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 

113,74 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS08038194247 

2020-07-16 

8 Šluota 

Grindų šepetys 

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 Depo DIY 

LT 

42,25 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk.fakt. VAK018225 

2020-07-21 
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paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

9 Dekoratyvinė 

tvorelė 

Dekoracijos 

baldams 

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.) 

Stasys Buraitis 

Verslo liudijimas 

N r. WO408358-1 

1900,00 Mažiausia kaina Stasys Buraitis 

Verslo liudjimas Nr. 

WO408358-1 

Sutartis BUR2020/04 

2020-07-01 

Sąsk. fakt. ST5 

2020-07-30 

10 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 5,21 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Skulas Naftos produktų 

pirkimo pardavimo 

sutartis Nr. 

K20160531/K1 

2016-05-31  

Sąsk. fakt. 

SLM0054988 

2020-07-31 

11 Barjerinė juosta 

Karutis  

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 

Senuko Lithuania 

52,93 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senuko 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. 

SS10353602626 

2020-07-31 

12 Remontinė masė 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 „Dubingiai“ 39,50 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Dubingiai“ Žodinė sutartis 

2020-08-03 

Sąsk. fakt. 

DSA0133686 

2020-08-03 
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13 Vienkartinės 

pirštinės 

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 Higėja 45,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Higėja Sutartis PRJK-01/0319 

2019-03-01 

Sąsk. fakt. 20GPS10357 

2020-08-04 

14 Vaikiški čiužinukai 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 Gergama 1400,00 Mažiausia kaina UAB Gergama Žodinė sutartis 

2020-08-19 

Sąs. fakt. GR000211821 

2020-08-19 

15 Detalės iš 

putplasčio 

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 Advego 675,00 Mažiausia kaina UAB Advego Sutartis 2020/08/13-1 

2020-08-13 

Sąsk. fakt. VEG00979 

2020-08-19 

16 Radiatorius 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 

Santehkomplektas 

86,81 Mažiausia kaina UAB 

Santehkomplektas 

Žodinė sutartis 

2020-08-21 

Sąsk. fakt. 

SANK2001492 

2020-08-21 

17 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, 

UAB Fleksus 17,94 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Fleksus Žodinė sutartis 

2020-08-25 

Sąsk. fakt. FS10206 

2020-08-25 
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paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

18 WC popierius 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 Depo DIY 

LT 

21,27 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk. fakt. VAK019656 

2020-08-26 

19 Smulkaus remonto 

prekės (dažymo 

juosta, durų vyris, 

apyraktė, teptukas 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 Depo DIY 

LT 

39,24 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk. fakt. VAK019657 

2020-08-26 

20 Vazoniniai augalai 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 Ermitažas 51,37 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Ermitažas Sutartis Nr. 

E11/2016.1.09-004 

2016-11-09 

Sąsk. fakt. ERA474521 

2020-08-31 

21 Smulkaus remonto 

prekės (durų 

rankena, poveržlės, 

medsraigčiai, 

lankstai, pailgintos 

veržlės 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 Depo DIY 

LT 

43,82 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Atidėto mokėjimo 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

LT0736271/1 

2019-10-04 

Sąsk. fakt. VAK19893 

2020-09-01 
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22 Medinės raidės 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 Grantus 

projects 

36,90 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Grantus 

projects 

Žodinė sutartis 

2020-09-03 

Sąsk. fakt. GP1564 

2020-09-03 

23 Santechnikos 

prekės radiatorių 

keitimui 

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 Gerunda 185,73 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2020-09-25 

Sąsk. fakt. 

BGE0073532 

2020-09-25 

24 Prekės smulkiam 

remontui  

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.) 

S. Videikos 

įmonė Santera 

45,11 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

S. Videikos įmonė 

Santera 

Sutartis 

Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. LUJ0012409 

2020-09-28 

25 Dažytos mdf 

detalės 

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 Baldmanta 234,00  Mažiausia kaina UAB Baldmanta Žodinė sutartis 

2020-09-28 

Sąsk. fakt. BLM 0203 

2020-09-28 
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26 Lauko augalai 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 Ermitažas 11,49 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Ermitažas Daugkartinio pardavimo 

sutartis Nr. 

E112020.09.01-006 

2020-09-01 

Sąsk. fakt. ERA483834 

2020-09-29 

 



1 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2020 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

III 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 Sklypo tvarkymo 

darbai (betono 

demontavimas, 

sklypo išlyginimas, 

grunto nustūmimas, 

statybinių šiukšlių 

išvežimas) 

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 Gerbūvio 

projektai 

650,00 Mažiausia kaina UAB Gerbūvio 

projektai 

Žodinė sutartis 

2020-07-13 

Sąsk. fakt. GPA2762 

2020-07-13 

2 Priešgaisrinės 

signalizacijos 

remonto darbai 

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 Gato 75,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Gato Techninės priežiūros 

sutartis TP2019/110-3 

2019-04-04 

Sąsk. fakt. GT00452 

2020-08-03 

3 Apsauginės 

signalizacijos 

remonto darbai 

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 Gato 432,00 Mažiausia kaina UAB Gato Žodinė sutartis 

2020-09-07 

Sąsk. fakt. 

Sąsk. fakt. GT00462 

2020-09-07 
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4 Radiatorių keitimo 

darbai 

Šildymo sistemos 

stovo 

rekonstrukcijos 

darbai 

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.) 

Artūras Tuomas 

IDV Nr. 983123 

435,00 Mažiausia kaina Artūras Tuomas 

IDV Nr. 983123 

Sutartis Nr. 

TUOM2020/05 

2020-07-30 

Sąsk. fakt. AT2020-04 

2020-09-24 

 


