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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

I 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 Virtuvinių 

svarstyklių patikros 

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.) 

 

AB Metrologijos 

centras 

14,50 Mažiausia kaina AB Metrologijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2022-01-03 

Sąsk. fakt. MC0058940 

2022-01-05 

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 švietimo 

inovacijų centras 

28,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis 

2022-01-18 

Sąsk. fakt. KPK035696 

2022-01-20 

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, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

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

 

 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

16,00 Mažiausia kaina Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Žodinė sutartis 

2022-01-24 

Sąsk. fakt. KPK035827 

2022-01-25 

4. Užuolaidų siuvimas 

3 grupėms 

Mažos vertės 

pirkimas 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

 Genovaite 

Rimkuvienė 

175,00 Mažiausia kaina Genovaite 

Rimkuvienė 

Žodinė sutartis 

2022-01-26 
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(apklausa 

žodžiu) 

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.) 

 

Verslo liudijimas 

QU952671-1 

Verslo liudijimas  

QU952671-1 

Sąsk. fakt.  Nr. 01 

2022-01-27 

5. Tinklalapio 

„mazylisvld.lt“ 

hostingo 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 ITMA LT 

 

246,00 Mažiausia kaina  MB ITMA LT 

 

Žodinė sutartis 

2022-01-31 

Sąsk. fakt.  Nr. JC000596 

2022-01-31 

6 Virtuvės termometrų 

patikra 

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.) 

 

AB Metrologijos 

centras 

56,00 Mažiausia kaina AB Metrologijos 

centras 

Žodinė sutartis 

2022-03-01 

Sąsk. fakt. MC0062366 

2022-03-01 

7 Teksto vertimas 

( edukacinės knygos 

vertimas iš vokiečių 

kalbos) 

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.) 

 

Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

40,18 Mažiausia kaina Pranciškus 

Varkala 

Ind.v.685672 

Žodinė sutartis 

2022-03-01 

Sąsk. fakt.  Nr. 001 

2022-03-01 

8 Mg-4 gesintuvų 

patikra 

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 Flameksas 

ir Ko 

10,80 Mažiausia kaina UAB Flameksas 

ir Ko 

Žodinė sutartis 

2022-03-09 

Sąsk. fakt.  Nr. 061081 

2022-03-09 

9. Metinė žaidimų 

aikštelės patikra 

Mažos vertės 

pirkimas 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

UAB Inspektum 120,00 Mažiausia kaina UAB Inspectum              Sutartis 

Nr. KS1776-2203 
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(apklausa 

žodžiu) 

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.) 

 

2022-03-22 

Sąsk. fakt.  Nr. 

INS0002177 

2022-03-28 

10. 

 

Spausdintuvo būgno 

kasetės 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 Spaudera 10,80 Mažiausia kaina UAB Spaudera Žodinė sutartis 

2022-03-28 

Sąsk. fakt.  

Nr.VV0022830 

             2022-03-30 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

I 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. Laminavimo 

vokeliai 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 15,93 Mažiausia kaina UAB Simplea Žodinė sutartis 

2022-01-14 

Sąsk. fakt. Nr. 

SMP000091326 

2022-01-18 
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2.  Metalinis 

užuolaidų bėgelis, 

kabliukai ir bėgelio 

sujungimas 

 ( meškučių grupei) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 

46,85 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr. 20/257 2020-02-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000556661 

2022-01-31 

3.  Reguliuojamo 

aukščio kėdutės 

vaikams į grupes 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 Medrika 1056,52 Mažiausia kaina UAB Medrika Žodinė sutartis 

2022-02-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

MED08354 

2022-02-07 

4 Skaidri plėvelė, 

staliukų grupėse 

uždengimui 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 

10,00 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko senukai 

lithuania 

Žodinė sutartis 

2022-02-09 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000562969 

2022-02-09 

5 Kanceliarinės  

prekės 

(archyvavimo 

bylutės, diplominis 

popierius) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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“ 

29,25 Mažiausia kaina K.Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

„Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras“ 

Žodinė sutartis 

2022-02-10 

Sąsk. fakt. Nr. 

BAC20722 

2022-02-10 
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6 Dezinfekcinis 

skystis MĖTA 5 l 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 

17,40 Mažiausia kaina UAB Profesionali 

higienos linija 

Žodinė sutartis 

2022-02-17 

Sąsk. fakt. Nr. 

PHL07570 

2022-02-17 

7 Higienos prekės      

( tualetinis 

popierius „Grite 

Family“) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 

99,17 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė sutartis 

2022-02-24 

Sąsk. fakt. 

 Nr. SS32006312480 

2022-02-24 

8 Remonto prekės 

lauko įrengimams 

atnaujinti 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 31,34 Mažiausia kaina UAB Ermitažas Žodinė sutartis 

2022-03-03 

Sąsk. fakt. 

 Nr. ERA872687 

2022-03-03 

9 Medžiagos skirtos 

lauko įrengimų 

atnaujinimo 

pagalbiniams 

darbams 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 11,66 Mažiausia kaina UAB Ermitažas Žodinė sutartis 

2022-03-03 

Sąsk. fakt. 

 Nr. ERA872685 

2022-03-03 
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10 Kanceliarinės  

prekės (spalvotas, 

diplominis 

popierius) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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“ 

10.07 Mažiausia kaina K.Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

„Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras“ 

Žodinė sutartis 

2022-03-08 

Sąsk. fakt. Nr. 

BAC20741 

2022-03-08 

11 Medžiagos skirtos  

sanitarinių mazgų 

atnaujinimo 

darbams 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 13,21 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Ermitažas Žodinė sutartis 

2022-03-18 

Sąsk. fakt. 

 Nr. ERA880452 

2022-03-18 

12 Remonto prekės 

skirtos virtuvėlės 

grindų atnaujinimui 

(grindjuostė) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 5,58 Mažiausia kaina UAB Ermitažas Žodinė sutartis 

2022-03-18 

Sąsk. fakt. 

 Nr. ERA880453 

2022-03-18 

13 Medžiagos skirtos  

sanitarinių mazgų 

atnaujinimo 

darbams 

(kriauklėms) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 61,66 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai Žodinė sutartis 

2022-03-21 

Sąsk. fakt. 

 Nr. SS910000587294 

2022-03-21 
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14 Švaros prekės         

(valikliai, šiukšlių 

maišai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 37,07 Mažiausia kaina UAB Paslaugų idėja Žodinė sutartis 

2022-03-21 

Sąsk. fakt. 

 Nr. PIKA2 0056646 

2022-03-21 

15 Prekės skirtos 

ūkiniam ruošos 

darbų inventoriaus 

atnaujinimui  

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 53,52 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai Žodinė sutartis 

2022-03-21 

Sąsk. fakt. 

 Nr. SS910000587294 

2022-03-21 

16 Medžiagos skirtos  

tualeto bakelių 

nuleidimo 

mechanizmams 

suremontuoti 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 61,66 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2022-03-21 

Sąsk. fakt. 

 Nr. BGE0082762 

2022-03-21 

17 Prekės skirtos 

pirmos pagalbos 

rinkiniams 

atnaujinti 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 SDG kodas 61,66 Mažiausia kaina UAB SDG kodas Žodinė sutartis 

2022-03-21 

Sąsk. fakt. 

 Nr. 

SDGKOKA1035481 

2022-03-21 
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18 Kanceliarinės 

prekės (ugdymo 

pratybos) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 5000 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 Patogu pirkti 10.07 Mažiausia kaina UAB Patogu pirkti Žodinė sutartis 

2022-03-29 

Sąsk. fakt. 

 Nr. PP-22-024351 

2022-03-29 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

I 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 Priešgaisrinės 

sistemos 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 EIT 

sprendimai 

234,21  

( apmokėta 

Kauno miesto 

savivaldybės 

lėšomis) 

Mažiausia kaina UAB EIT 

sprendimai 

Žodinė sutartis 

2022-02-10 

Sąsk. fakt. Nr.  

ITK0001554 

2022-02-25 

2 Elektrinės viryklės 

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, 

UAB Grifla 121,34 Mažiausia kaina UAB Grifla Žodinė Sutartis 

2022-03-04 

Sąsk. fakt.  Nr. GRI 

R000015309 

   2022-03-23 



 9 

tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie 

prekių, paslaugų ar darbų kainą 

ir t.t.) 

 

 

 

 

 

 


