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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2021 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. Elektrinio virinimo 

katilo remonto 

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 Tangutas 42.76 Mažiausia kaina UAB Tangutas Elektros įrenginių 

remonto darbų atlikimo 

sutartis Nr. 21-07-20/1 

Sąsk. fakt. Nr. 

TAN0016576 

2021-08-04 

2. Teleskopinių žirklių 

nuoma 

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 „Statybos 

technika“ 

27,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Statybos 

technika“ 

Žodinė sutartis 

2021-08-09 

Sąsk. fakt. Nr. ST 075514 

2021-08-11 

3. Užuolaidų siuvimas 

(5 grupėms) 

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.) 

 Genovaite 

Rimkuvienė 

Verslo 

liudijimas 

PA7773829-1 

325,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Genovaite 

Rimkuvienė 

Verslo liudijimas 

PA7773829-1 

Žodinė sutartis 

2021-08-11 

Sąsk. fakt.  Nr. 45 

2021-08-17 

4. 

 

Transporto paslauga 

( ekskursijos 

vaikams) 

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 

 MB 

KOLUMBO 

TURAS 

160,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

MB KOLUMBO 

TURAS 

Žodinė sutartis 

2021-09-06 

Sąsk. fakt.  Nr. KOL0117 

2021-09-07 
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prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

5. Elektrinio tešlos 

kočioklio remonto 

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 Tangutas 150,99 Mažiausia kaina UAB Tangutas Elektros įrenginių 

remonto darbų atlikimo 

sutartis Nr. 21-09-16/1 

Sąsk. fakt. Nr. 

TAN0016768 

2021-09-17 

6. 

 

 

 

 

Edukacinė veikla 

vaikams 

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 Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

12,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

Žodinė sutartis 

2021-09-20 

Sąsk. fakt.  Nr.IS-126 

2021-09-23 

7. Edukacinė veikla 

vaikams 

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 Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

10,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus vaiko 

mokykla 

Žodinė sutartis 

2021-09-27 

Sąsk. fakt.  Nr.IS-134 

2021-09-29 

 

2021 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 
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1. Higienos prekės ( 

tualetinis popierius 

„Grite Family“) 

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 

71,07 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS32130302165 

2021-07-08 

2. Šviestuvai 

(„Gudručių“ 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.) 

UAB Lemora 176,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Lemora Sutartis 

Nr. 16080401,  

2016-08-04 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEM000979247 

2021-07-26 

3. Medžiagos 

pakabinamoms 

luboms 

(„Gudručių“ 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.) 

UAB Lemora 512,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Lemora Sutartis 

Nr. 16080401,  

2016-08-04 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEM000979246 

2021-07-26 

4. Pastatoma spintelė 

plautuvei su 

stalviršiu ir 

pastatoma spintelė 

su stalviršiu (5 

grupių 

virtuvėlėms). 

 

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 Dariaus verslo 

grupė 

1800,00 

 

Mažiausia kaina MB Dariaus verslo 

grupė 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis 

2021-07-23 

Sąsk. fakt. Nr. 

DVG2372 

2021-08-02 
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5. Benzinas A-95        

( 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“ 11,93 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.Nr. 

SLM0060735 

2021-07-31 

6. Pakabinama atvira 

spintelė (5 grupių 

virtuvėlėms). 

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  800,00 

 

Mažiausia kaina Stasys Buraitis 

 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis 

2021-08-02 

Sąsk. fakt. ST Nr.6 

2021-08-06 

7. Pakabinama 

spintelė su indų 

džiovykla (5 grupių 

virtuvėlėms). 

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  1100,00 

 

Mažiausia kaina Stasys Buraitis 

 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis 

2021-08-02 

Sąsk. fakt. ST Nr.7 

2021-08-06 

8. Vaikiška literatūra  

( edukacinė ) 

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 „Nieko rimto“ 24,53 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Nieko rimto“ Žodinė sutartis 

2021-08-20 

Sąsk. fakt. Nr. 

21NR25633287 

2021-08-23 
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9. Metalinis užuolaidų 

bėgelis, kabliukai ir 

bėgelio sujungimas.  

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 

54,83 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS08339624141 

2021-08-24 

10. Vaikiška literatūra  

(  edukacinė ) 

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“ 

32,39 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Vagos 

prekyba“ 

Žodinė sutartis 

2021-08-27 

Sąsk. fakt. Nr. 

KVP009428 

2021-08-27 

11. Metalinis užuolaidų 

bėgelis, kabliukai ir 

bėgelio sujungimas.  

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 

70,93 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS08365002508 

2021-08-27 

12. Ūkinės prekės         

( trąšos, klijai, 

rankenos).  

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 

28,43 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS08339624141 

2021-08-30 
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13.  Gėlės vazonėliuose 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 

47,39 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. Nr. 

VAK041009 

2021-08-31 

14. Higienos prekės      

( antibakterinis 

muilas SMD-11 5l) 

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 „Profesionali 

higienos linija“ 

11,10 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Profesionali 

higienos linija“ 

Žodinė sutartis 

2021-08-31 

Sąsk. fakt. Nr. 

PHL07067 

2021-09-01 

15. Prekės santechnikos 

remonto darbams     

( sifonas ) 

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 

12,36 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS08144678595 

2021-09-01 

16. Švaros prekės 

(valymo priemonės, 

šiukšlių maišai ) 

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 Paslaugų idėja 21,47 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Paslaugų idėja Sutartis 

A20160418 

2016-04-18 

Sąsk. fakt. Nr. PIKA2 

0054803 

2021-09-02 
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2021 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

III ketvirtis 

Eil. 

Nr. 

 

Pirkimo informacija 

 

 

Pirkimo laimėtojas/ ketinimas sudaryti 

sutartį 

 

Sutarties sudarymas 

 

 Pirkimo 

objektas 

BVŽP kodas 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo būdo 

pasirinkimo priežastys 

Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina  Eur 

be PVM 

Priežastys  Laimėjęs 

dalyvis 

Sutarties sudarymo 

data ir numeris / 

Sąskaitos faktūros 

Nr. 

 
1. Pakabinamų lubų 

grupėje montavimo 

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 Lemora 320,00 Dėl mažo 

pirkimo arba 

prekės 

specifikos, 

apklausa gali 

būti nevykdoma 

UAB Lemora Žodinė sutartis 

2021-07-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEM000979248 

2021-07-26 

2. 

 

 

 

 

 

 

Gelžbetoninio 

fontano griovimo 

darbai ir statybinio 

laužo 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 Trunda 1950,00 Mažiausia kaina UAB Trunda Darbų atlikimo sutartis 

2021-05-17 

Sąsk. fakt. Nr. 

TRUN2021-001 

2021-07-30 

4. 

 

 

 

 

Radiatorių keitimo 

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, 

Artūras Tuomas 

IDV Nr. 983123 

455,00 Mažiausia kaina Artūras 

Tuomas 

IDV Nr. 

983123 

Sutartis Nr. 

TUOM2021/06 

2020-07-05 

Sąsk. fakt. AT2021-06 

2021-08-09 
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vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

5. 

 

 

 

 

 

 

Pakabinamų lubų ir 

apšvietimo 

įrengimas grupėje  

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 Sastata 1008,00 Dėl mažo 

pirkimo arba 

prekės 

specifikos, 

apklausa gali 

būti nevykdoma 

MB Sastata Žodinė sutartis 

2021-09-10 

Sąsk. fakt. Nr. 

SAS0000102 

2021-09-13 

6. 

 

Pakabinamų lubų ir 

apšvietimo 

įrengimas grupėje 

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 Sastata 814,00 Dėl mažo 

pirkimo arba 

prekės 

specifikos, 

apklausa gali 

būti nevykdoma 

MB Sastata Žodinė sutartis 

2021-09-17 

Sąsk. fakt. Nr. 

SAS0000104 

2021-09-22 

 

 


