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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 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 Medžių genėjimo 

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 Aplinkos 

darbai 

413,22 Mažiausia kaina UAB Aplinkos 

darbai 

Žodinė sutartis  

2022-04-11 

Sąsk. fakt. Nr. 

APD0005917 

2022-04-11 

2 Programa „Zipio 

draugai“, pedagogų 

kvalicikacijos 

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.) 

VŠĮ Vaiko 

labui 

86,00 Mažiausia kaina VŠĮ Vaiko labui Žodinė sutartis  

2022-04-25 

Sąsk. fakt. Nr. 

ZD22/422/K 

2022-04-25 

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 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

23,00 Mažiausia kaina Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis  

2022-05-10 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

038730 

2022-05-10 

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 

5tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

p6rekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

18,00 Mažiausia kaina Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Žodinė sutartis  

2022-05-17 

Sąsk. fakt. KPK Nr. 

038848 

2022-05-17 
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prekių, paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

5 Edukacija vaikams 

Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje 

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.) 

Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejus 

34,00 Mažiausia kaina Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejus 

Žodinė sutartis  

2022-05-24 

Sąsk. fakt. VLM0005 

2022-05-24 

6 Transporto 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 Traffic 

LT 

200,00 Mažiausia kaina UAB Traffic LT Žodinė sutartis  

2022-05-27 

Sąsk. fakt. Nr. TA22369 

2022-05-27 

7 Edukacija vaikams, 

Kauno miesto  

Muziejuje 

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 miesto 

muziejus, 

Tautinės 

muzikos sk. 

24,00 Mažiausia kaina Kauno miesto 

muziejus, 

Tautinės muzikos 

sk 

Žodinė sutartis 

2022-05-31 

Sąsk. fakt. PSLTMIM641 

2022-05-31 

8 Edukacija vaikams, 

Kauno miesto  

Muziejuje 

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 miesto 

muziejus, 

Tautinės 

muzikos sk. 

26,00 Mažiausia kaina Kauno miesto 

muziejus, 

Tautinės muzikos 

sk 

Žodinė sutartis 

2022-06-01 

Sąsk. fakt. PSLTMIM642 

2022-06-01 

10 Transporto 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.) 

Gintaro Raižio 

individuali 

įmonė 

100,00 Mažiausia kaina Gintaro Raižio 

individuali įmonė 

Žodinė sutartis  

2022-06-01 

Sąsk. fakt. Nr. GIR822 

2022-06-01 

11 Transporto paslauga 

( ekskursija 

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 

UAB Traffic 

LT 

200,00 Mažiausia kaina UAB Traffic LT Žodinė sutartis  

2022-06-03 

Sąsk. fakt. Nr. TA22388 

2022-06-03 
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tiekėjų žodžiu (telefonu, tiesiogiai 

prekybos vietoje, vertinama internete 

tiekėjų skelbiama informacija apie 

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

 

12 Edukacija vaikams, 

Vaikų literatūros  

Muziejuje 

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.) 

Maironio 

lietuvių 

literatūros 

muziejus 

24,00 Mažiausia kaina Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejus 

Žodinė sutartis 

2022-06-07 

Sąsk. fakt. VLM0005 

2022-06-07 

13 Transporto paslauga 

( vaikų ekskursija) 

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.) 

Gintaro Raižio 

individuali 

įmonė 

50,00 Mažiausia kaina Gintaro Raižio 

individuali įmonė 

Žodinė sutartis  

2022-06-07 

Sąsk. fakt. Nr. GIR826 

2022-06-07 

14 

 

Transporto paslauga 

( vaikų ekskursija) 

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 Trafic 230,00 Mažiausia kaina UAB Trafic Žodinė sutartis  

2022-06-10 

Sąsk. fakt. Nr. TA22400 

2022-06-10 

15 

 

Edukacija vaikams, 

Lietuvos sporto 

muziejuje 

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 miesto 

sporto muziejus 

30,00 Mažiausia kaina Kauno miesto 

sporto muziejus 

Žodinė sutartis 

2022-06-14 

Sąsk. fakt. LSM22-13 

2022-06-14 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

II ketvirtis 
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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 Vidaus patalpų 

žaidimų laipiojimo 

įrenginys 

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 Arselija 3360,33 Mažiausia kaina UAB Arselija Žodinė sutartis 

2022-03-30 

Sąsk. fakt. Nr. 

AR02588 

2022-04-01 

2 Medžiagos lauko 

įrengimų 

atnaujinimui 

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 30,65 Mažiausia kaina UAB Depo Žodinė sutartis 

2022-04-01 

Sąsk. fakt. VAK050885 

2022-04-01 

3 Reguliuojamo 

aukščio kėdutės į 

grupes 

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 Medrika 1306,23 Mažiausia kaina UAB Medrika Žodinė sutartis 

2022-04-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

MED08433 

2021-04-07 
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4 Reguliuojamo 

aukščio kėdutės į 

grupes 

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 Medrika 826,45 Mažiausia kaina UAB Medrika Žodinė sutartis 

2022-04-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

MED08434 

2022-04-07 

5 Kanceliarinės 

prekės (klijai,  

krepinis 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“ 

13,08 Mažiausia kaina K.Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

„Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras“ 

Žodinė sutartis 

2022-04-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

BAC20797 

2022-04-22 

6 Smėlis į 

smėliadėžes 

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 Onesta 

transport 

140,00 Mažiausia kaina UAB Onesta 

transport 

Žodinė sutartis 

2022-04-25 

Sąsk. fakt. Nr. 

OT00448 

2022-04-27 

7 Trąšos teritorijos 

augalams 

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 5,74 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Žodinė sutartis 

2022-04-27 

Sąsk. fakt. Nr. 

VAK052231 

2022-04-27 
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8 Ratas, karučio 

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.) 

UAB Depo DIY LT 10,74 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Depo DIY LT Žodinė sutartis 

2022-04-27 

Sąsk. fakt. Nr. 

VAK052230 

2022-04-27 

9 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 Depo DIY LT 47,95 Mažiausia kaina UAB Depo DIY LT Žodinė sutartis 

2022-04-28 

Sąsk. fakt. Nr. 

VAK052303 

2022-04-28 

10 Priešgaisrinės 

saugos ženklai 

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 SDG kodas 30,67 Mažiausia kaina UAB SDG kodas Žodinė sutartis 

2022-05-03 

Sąsk. fakt. Nr. 

SDGKOLD1016796 

2022-05-03 

11 Švaros prekės 

(šiukšlių maišai, 

WC valiklis, 

valymo pienelis) 

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 56,42 Mažiausia kaina UAB Paslaugų idėja Žodinė sutartis 

2022-05-11 

Sąsk. fakt. 

 Nr. PIKA2 0057077 

2022-05-11 
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12 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 

82,64 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė sutartis 

2022-05-11 

Sąsk. fakt. 

 Nr. SS32368133984 

2022-05-11 

13 Kanceliarinės 

prekės (diplominis 

popierius, šenilo 

viela) 

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 „Jurasta“ 6,46 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Jurasta“ Žodinė sutartis 

2022-05-24 

Sąsk. fakt. Nr. 

JURK00020884 

2022-05-24 

14 Kanceliarinės 

prekės  

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 „Ornamentai“ 2,81 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB „Ornamentai“ Žodinė sutartis 

2022-05-24 

Sąsk. fakt. Nr. 

ORN00005686 

2022-05-24 

15 Kanceliarinės 

prekės (pieštukai, 

vaikų išleistuvėms) 

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 „Adprintus“ 68,00 Mažiausia kaina UAB „Adprintus“ Žodinė sutartis 

2022-05-20 

Sąsk. fakt. Nr. 

AD22199 

2022-05-20 
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16 Kanceliarinės 

prekės (lazerinio 

spausdintuvo dažų 

kasetės) 

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 „Kaseta“ 64,00 Mažiausia kaina UAB „Kaseta“ Žodinė sutartis 

2022-05-31 

Sąsk. fakt. Nr. 

KA220353 

2022-05-31 

17 Remonto prekės     

(dažai lauko 

įrengimams) 

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 „Fleksus“ 93,04 Mažiausia kaina UAB „Fleksus“ Žodinė sutartis 

2022-06-03 

Sąsk. fakt. Nr. FS13791 

2022-06-03 

18 Remonto prekės     

(faneros lapas) 

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.) 

AG Baltic 94,50 Mažiausia kaina AG Baltic Žodinė sutartis 

2022-06-08 

Sąsk. fakt. Nr. 

AB0007518 

2022-06-08 

19 Kasetiniai roletai 

Bitučių ir Drugelių 

grupės viršlangiams 

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 „Stelsa“ 330,58 Mažiausia kaina UAB „Stelsa“ Žodinė sutartis 

2022-06-13 

Sąsk. fakt. 

Nr.STE0017057 

2022-06-13 
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20 Žaidimas vaikams- 

sulankstoma 

palapinė - namelis 

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.) 

Jurij Jusef 

 verslo liudijimas 

64,22 Mažiausia kaina Jurij Jusef  

verslo liudijimas 

Žodinė sutartis 

2022-06-14 

Sąsk. fakt. 

Nr.zaisliukai009218 

2022-06-14 

21 Prekės skirtos 

remonto 

pasiruošimui 

 ( uždengimo 

plėvelė) 

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 

55,74 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė sutartis 

2022-06-29 

Sąsk. fakt. 

 Nr. SS910000663787 

2022-06-29 

22 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“ 12,31 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. 

SLM0065610 

2022-05-31 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 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 

Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

Priežastys  Laimėjęs 

dalyvis 

Sutarties sudarymo 

data ir numeris / 
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BVŽP kodas kaina  Eur 

be PVM 

Sąskaitos faktūros 

Nr. 

 
1 Elektrinės tešlos 

kočioklės 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 Grifla 25,32 Mažiausia kaina UAB Grifla Žodinė sutartis 

2022-06-10 

Sąsk. fakt. NR. GRI 

R000015397 

2022-06-10 

 

 

 


