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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PASLAUGOS) 

IV 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.) 

 

Viešoji įstaiga 

Gyvenimo ir 

tikėjimo 

institutas 

300,00 Mažiausia kaina Viešoji įstaiga 

Gyvenimo ir 

tikėjimo institutas 

Žodinė sutartis 

2022-10-05 

Sąsk. fakt.  Nr.GTI02218 

2022-10-05 

2. Mikrobiologiniai 

smėlio ir vandens 

tyrimai 

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 

priežiūros 

laboratorija 

20,74 Mažiausia kaina Nacionalinės 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

laboratorija 

Žodinė sutartis 

2022-10-07 

Sąsk. fakt.  Nr. KNA-

NL19451 

2022-10-07 

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.) 

 

BĮ Kauno raj. 

Švietimo centras 

28,00 Mažiausia kaina BĮ Kauno raj. 

Švietimo centras 

Žodinė sutartis 

2022-10-11 

Sąsk. fakt.  

Nr.KSC0001852 

2022-10-11 

 

4 

Kvalifikacijos 

tobulinimas  

 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

 

Kauno švietimo 

inovacijų 

centras 

 

3,00 

 

Mažiausia kaina 

 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

 

Žodinė sutartis 

2022-10-25 

Sąsk. fakt.  
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žodžiu) 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.) 

 

Nr.KPK040743 

2022-10-25 

5 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 Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

 

5,00 

 

Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

 

Kauno Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

 

Žodinė sutartis 

2022-11-15 

Sąsk. fakt.  

Nr.VDU14914 

2022-11-15 

6 Pianino derinimo ir 

stygų taisymo 

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 Unitonas 

 

110,00 

 

 

Mažiausia kaina 

 

UAB Unitonas 

 

Žodinė sutartis 

2022-11-25 

Sąsk. fakt.  Nr. UNI2092 

2022-11-28 

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 švietimo 

inovacijų 

centras 

 

24,00 

 

Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

 

Žodinė sutartis 

2022-12-07 

Sąsk. fakt.  

Nr.KPK042240 

2022-12-07 

8 Spektaklis 

Valstybiniame lėlių 

teatre 

 

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.) 

 

Valstybinis lėlių 

teatras 

 

1000,00 

 

Mažiausia kaina 

 

Valstybinis lėlių 

teatras 

 

Žodinė sutartis 

2022-12-14 

Sąsk. fakt.  Nr.LT195 

2022-12-14 
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9 Wifi įdiegimas 5 

darželio grupės 

 

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 „Elektros 

srovė“ 

 

516,405 

 

Mažiausia kaina 

 

MB „Elektros 

srovė 

 

Žodinė sutartis 

2022-12-14 

Sąsk. fakt.  Nr.ES516,405 

2022-12-14 

10 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.) 

 

 

Toma Malvicė 

Individuali 

veikla 

 

219,00 

 

Mažiausia kaina 

 

Toma Malvicė 

Individuali veikla 

 

Žodinė sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt.  Nr.89 

2022-12-16 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (PREKĖS) 

IV 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 santechnikos 

remonto darbams     

( bakelio nuleidimo 

mechanizmas ) 

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 

UAB Gerunda 38,63 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2022-10-04 

Sąsk. fakt. 

Nr.BGE0085856 

2022-10-04 
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darbų kainą ir t.t.) 

2  Tepalinis 

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 Kesko Senukai 

Lithuania 

178,32 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-10-04 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000741144 

2022-10-04 

3 Prekės santechnikos 

remonto darbams     

( automatiniai 

radiatorių 

nuorintojai ) 

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 56,40 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2022-10-06 

Sąsk. fakt. 

Nr.BGE0085897 

2022-10-06 

4  Tepalinis 

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 Kesko Senukai 

Lithuania 

212,62 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-10-06 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000743502 

2022-10-06 

5  Prekės skirtos 

kabelio 

pritvirtinimui 

(kabelio kanalas, 

klijai) 

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 34,33 Mažiausia kaina UAB Ermitažas Žodinė Sutartis 

2022-10-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

ERA971618 

2022-10-13 

6  Spausdintuvo 

kasetės (juodos sp) 

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, 

UAB Edema 108,00 Mažiausia kaina UAB Edema Žodinė Sutartis 

2022-10-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

EDM000024206 

2022-10-20 
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vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

7 Laminavimo 

vokeliai  

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 Sintera LDC 8,45 Mažiausia kaina UAB Sintera LDC Žodinė Sutartis 

2022-10-22 

Sąsk. fakt. Nr. 

SNK19476 

2022-10-24 

8 Spausdinimo 

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 Novakopa  Mažiausia kaina UAB Novakopa Žodinė Sutartis 

2022-10-26 

Sąsk. fakt. Nr. 

K22102709 

2022-10-27 

9 Parafininės žvakės 

(Moliūgų šventei) 

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  34,13 Mažiausia kaina UAB Depo Žodinė Sutartis 

2022-10-26 

Sąsk. fakt. Nr. 

VAK061674 

2022-10-27 

10 Spalvotas popierius 

A3 

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 Popieriaus 

salonas 

2,40 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė Sutartis 

2022-10-26 

Sąsk. fakt. Nr. 

PAV19778 

2022-10-27 

11 Vakuumuotas molis 

vaikų edukaciniams 

užsiėmimams 

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 

UAB Adego 21,00 Mažiausia kaina UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė Sutartis 

2022-11-03 

Sąsk. fakt. Nr. 

STU2587 

2022-11-03 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

12 Spalvotas popierius 

A3 ( įvairių spalvų) 

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 Jurasta 32,68 Mažiausia kaina UAB Jurasta Žodinė Sutartis 

2022-10-26 

Sąsk. fakt. Nr. 

JURK00021280 

2022-10-26 

13 Švaros prekės 

(valikliai, šiukšlių 

maišai, muilas 

ir.t.t.) 

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“ 

139,98 Mažiausia kaina UAB „Paslaugų 

idėja“ 

Žodinė sutartis 

2022-11-08 

Sąsk. fakt. Nr. PIKA2-

0058406 

2022-11-09 

14  Dušo galvutė 

virtuvės įrangai, 

prilgintojas 

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 

25,05 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000777433 

2022-11-16 

15 Dažai, staliukų 

kojoms 

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 Scandex 107,48 Mažiausia kaina UAB Scandex Žodinė Sutartis 

2022-11-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

SPD0147282 

2022-11-16 

16 Virtuvės reikmenys 

(plastikiniai indai 

maistui, puodai) 

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 

UAB Thomas 

Philipps Baltex 

89,55 Mažiausia kaina UAB Thomas 

Philipps Baltex 

Žodinė Sutartis 

2022-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. KP2056 

2022-11-17 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

17 Šviestuvas, 

lemputės 

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  47,45 Mažiausia kaina UAB Depo Žodinė Sutartis 

2022-11-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

VAK062945 

2022-11-21 

18 Trapeciniai 

staliukai, 

metalinėmis 

kojomis 

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 1480,99 Mažiausia kaina UAB Medrika Žodinė Sutartis 

2022-11-16 

Sąsk. fakt. Nr. KP2056 

2022-11-17 

19 Edukacinė 

priemonė 

(eksperimentų 

rinkinys 

„Magnetizmas“ 

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 Mokslo 

technologijos 

60,41 Mažiausia kaina UAB Mokslo 

technologijos 

Žodinė Sutartis 

2022-11-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

MT0005017 

2022-11-21 

20 Internetinio ryšio 

įvedimo įranga  

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 BK grupė 826,45 Mažiausia kaina UAB BK grupė Žodinė Sutartis 

2022-11-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

CBK0055457 

2022-11-22 

21 Interneto ryšio 

kabelis 

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 

UAB BK grupė 99,05 Mažiausia kaina UAB BK grupė Žodinė Sutartis 

2022-11-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

CBK0055456 

2022-11-22 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

22 Virtuvės Įranga 

(svarstyklės, 

termometras, 

pjaustymo lentelės) 

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 Audores 179,80 Mažiausia kaina UAB Audores Žodinė Sutartis 

2022-11-21 

Sąsk. fakt. Nr. 

ADR00017963 

2022-11-22 

23 Edukacinė 

priemonė 

(laikrodis) 

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 Eduko 43,93 Mažiausia kaina UAB Eduko Žodinė Sutartis 

2022-11-22 

Sąsk. fakt. Nr. SSP5010 

2022-11-23 

24 Edukacinė 

priemonė (emocijų 

pažinimo ir 

nusiraminimo 

kampelis) 

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.) 

EQhub.lt 63,70 Mažiausia kaina EQhub.lt Žodinė Sutartis 

2022-11-23 

Sąsk. fakt. Nr. 1922 

2022-11-24 

 

25 

Edukacinė 

priemonė 

(suvenyras vabalas 

stikle) 

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 Sumanus 

pasaulis 

36,36 Mažiausia kaina UAB Sumanus 

pasaulis 

Žodinė Sutartis 

2022-11-23 

Sąsk. fakt. Nr. 

SPD000534 

2022-11-24 

26 Kanceliarinės 

prekės ( guašas) 

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 

UAB Jurasta 4,35 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Jurasta Žodinė Sutartis 

2022-11-25 

Sąsk. fakt. Nr. 

JURK00021374 

2022-11-25 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

27 Edukaciniai Žaislai 

(dėlionė muzikinė, 

magnetinis 

labirintas, vežimėlis 

lėlei) 

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 Daineka 57,85 Mažiausia kaina UAB Daineka Žodinė Sutartis 

2022-11-24 

Sąsk. fakt. Nr. 

KDL02023 

2022-11-25 

28 Kanceliarinės 

prekės ( spalvotas 

popierius A3-A4) 

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 Popieriaus 

salonas 

40,89 Mažiausia kaina UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė Sutartis 

2022-11-24 

Sąsk. fakt. Nr. 

PAV19942 

2022-11-25 

29 Užuolaidinis 

audinys 

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 Monėja 214,88 Mažiausia kaina UAB Monėja Žodinė Sutartis 

2022-11-28 

Sąsk. fakt. Nr. MJS519 

2022-11-29 

30 Žaislai ( medinis 

gydytojo rinkinys) 

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 Evilsa 78,61 Mažiausia kaina UAB Evilsa Žodinė Sutartis 

2022-11-28 

Sąsk. fakt. Nr. 

EVIZAIS-0056348 

2022-11-29 

31 Elektrinės žvakės 

advento šventei 

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 

UAB Makveža 49,29 Mažiausia kaina UAB Makveža Žodinė Sutartis 

2022-11-28 

Sąsk. fakt. Nr. 

MAK4662701 

2022-11-29 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

32 Edukacinė 

priemonė 

(mikroskopas) 

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 sumanus 

pasaulis 

80,01 Mažiausia kaina UAB Sumanus 

pasaulis 

Žodinė Sutartis 

2022-11-29 

Sąsk. fakt. Nr. 

SPD000543 

2022-11-30 

33 Žaislai (kortelių 

rinkinys) 

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 seku vaiku 78,61 Mažiausia kaina MB Seku vaiku Žodinė Sutartis 

2022-11-29 

Sąsk. fakt. Nr.0028 

2022-11-30 

34 Kanceliarinės 

prekės (stalinis ir 

sieninis 

kalendoriai) 

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 44,96 Mažiausia kaina UAB Vagos prekyba Žodinė Sutartis 

2022-11-29 

Sąsk. fakt. Nr. 

KVP010786 

2022-11-30 

35 Dekoracija 

(kalėdinis 

nykštukas) 

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 Jysk Baltic 42,94 Mažiausia kaina UAB Jysk Baltic Žodinė Sutartis 

2022-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

9200056506 

2022-12-01 

36 Žaislai (medinės 

detalės Emocijos) 

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 

UAB Daineka 47,93 Mažiausia kaina UAB Daineka Žodinė Sutartis 

2022-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

KDL02068 

2022-12-02 
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(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

37 Kamuoliukų 

baseinas 

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 Artom 273,31 Mažiausia kaina UAB Artom Žodinė Sutartis 

2022-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

SF19_04187 

2022-12-02 

38 Girliandos, 

liumisentinė lempos 

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 

21,75 Mažiausia kaina UAB Kesko senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-12-01 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000793706 

2022-12-02 

39 Virtuvės įranga 

(paverčiama 

keptuvė, daržovių 

pjaustyklė) 

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 Bareka 3110,00 Mažiausia kaina UAB Bareka Žodinė Sutartis 

2022-12-02 

Sąsk. fakt. Nr. 

BJV40846 

2022-12-05 

40 Nerūdijančio plieno 

kibirai (paskirtis-

maisto nešimas) 

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 Įranga verslui 417,20 Mažiausia kaina UAB Įranga verslui Žodinė Sutartis 

2022-12-05 

Sąsk. fakt. Nr. 

IV2202634 

2022-12-06 

41 Žaislai 

vežimėlis lėlei 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

UAB Synkarb global  63,44 Mažiausia kaina UAB Synkarb global Žodinė Sutartis 

2022-12-05 

Sąsk. fakt. Nr. 

SYN258385 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

2022-12-05 

42 Vaikiškos šakutės 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 41,90 Mažiausia kaina UAB Simplea Žodinė Sutartis 

2022-12-06 

Sąsk. fakt. Nr. 

SMP000119526 

2022-12-07 

43 Šluotos šlapiam 

plovimui 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 Vitaresta 397,32 Mažiausia kaina UAB Vitaresta Žodinė Sutartis 

2022-12-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

SMP000119526 

2022-12-08 

44 Vaikiški 

naktipuodžiai 

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 

6,21 Dėl mažo pirkimo 

arba prekės 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-12-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

SMP000119526 

2022-12-07 

45 Tualetinis popierius 

(CPO.LT pirkimas) 

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 Arvedas 69.60 Mažiausia kaina UAB Arvedas Žodinė Sutartis 

2022-12-07 

Sąsk. fakt. Nr. 

SMP000119526 

2022-12-07 

46 Biuro kėdė Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

UAB Jysk Baltic 57,84 Mažiausia kaina UAB Jysk Baltic Žodinė Sutartis 

2022-12-08 

Sąsk. fakt. Nr. 

9200057393 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

2022-12-08 

47 Edukacinė 

priemonė – 

tyrinėjimo stalas 

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 Daineka  57,84 Mažiausia kaina UAB Daineka Žodinė Sutartis 

2022-12-08 

Sąsk. fakt. Nr. 

KDL02110 

2022-12-08 

48 Edukacinis žaislas 

– magiškas 

magnetinis 

konstruktorius 

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 Janida 634,00 Mažiausia kaina UAB Janida Žodinė Sutartis 

2022-12-08 

Sąsk. fakt. Nr. DA6758 

2022-12-08 

49 Knyga – Logopedo 

knyga2 

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.) 

Individuali veikla. 

Paž Nr. 638170 

39,00 Mažiausia kaina Individuali veikla 

Paž. Nr.638170 

Žodinė Sutartis 

2022-12-08 

Sąsk. fakt. Nr. 0001-

00221 

2022-12-08 

50 Tualetinis popierius 

(Gritte 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 

82,64 Mažiausia kaina UAB Kesko senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-12-09 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS32368975316 

2022-12-09 

51 Švaros prekės 

(valikliai, šiukšlių 

maišai, muilas 

ir.t.t.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

UAB „Paslaugų 

idėja“ 

64,60 Mažiausia kaina UAB „Paslaugų 

idėja“ 

Žodinė sutartis 

2022-12-09 

Sąsk. fakt. Nr. PIKA2-

0058671 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

2022-12-09 

52 Spausdinimo 

popierius (Target 

profesional) 

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 Novakopa  Mažiausia kaina UAB Novakopa Žodinė Sutartis 

2022-12-09 

Sąsk. fakt. Nr. 

K22120907 

2022-12-09 

53 Įvairios prekės 

(lauko šviestuvai, 

klijai) 

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 20,13 Mažiausia kaina UAB Ermitažas Žodinė Sutartis 

2022-12-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

ERA978793 

2022-12-13 

54 Kamuoliukų 

baseinas su dugnu 

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 Artom 473,55 Mažiausia kaina UAB Artom Žodinė Sutartis 

2022-12-12 

Sąsk. fakt. Nr. 

SF19_04247 

2022-12-13 

55 Kanceliarinės 

prekės (spalvotas 

popierius A4) 

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 Popieriaus 

salonas 

13,05 Mažiausia kaina UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė Sutartis 

2022-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

PAV20094 

2022-12-15 

56 Kanceliarinės 

prekės ( spalvotas 

popierius A3;A4) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

UAB Popieriaus 

salonas 

24,93 Mažiausia kaina UAB Popieriaus 

salonas 

Žodinė Sutartis 

2022-12-15 

Sąsk. fakt. Nr. 

PAV20093 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

2022-12-15 

57 Lubinis šviestuvas, 

galvaninis 

elementas 

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 

103,71 Mažiausia kaina UAB Kesko senukai 

Lithuania 

Žodinė Sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

SS910000806748 

2022-12-16 

58 Dažai lauko 

inventoriui  

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 Dažų prekyba 48,51 Mažiausia kaina UAB Dažų prekyba Žodinė Sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

REM2204384 

2022-12-16 

59 Prekės santechnikos 

remonto darbams     

(tualeto nuleidimo 

mechanizmas) 

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 74,36 Mažiausia kaina UAB Gerunda Žodinė sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt. 

Nr.BGE0087193 

2022-12-16 

60 ŽAISLAI- 

vežimėlis lėlei 

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 Baltmer Group  63,44 Mažiausia kaina UAB Baltmer Group  Žodinė Sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

BD10109 

2022-12-16 

61 Akvariumas Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) 

iki 3000 Eur be PVM, pildoma 

Tiekėjų apklausos pažyma ir 

Agrova 

D.Daraškevičius IĮ 

19,50 Mažiausia kaina Agrova 

D.Daraškevičius IĮ  

Žodinė Sutartis 

2022-12-16 

Sąsk. fakt. Nr. 

AGR24106 
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kreipiamasi į keletą tiekėjų žodžiu 

(telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, 

vertinama internete tiekėjų skelbiama 

informacija apie prekių, paslaugų ar 

darbų kainą ir t.t.) 

2022-12-16 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI - ATLIEKAMI VIEŠIEJI  PIRKIMAI (DARBAI) 

IV 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 

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 1209,63 Mažiausia kaina UAB Gato Techninės priežiūros 

sutartis TP22/1P-5 

2022-04-04 

Sąsk. fakt. NR. GT998 

2022-11-23 

2 Papildomi 

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 299,00 Mažiausia kaina UAB Gato Techninės priežiūros 

sutartis TP22/1P-5 

2022-04-04 

Sąsk. fakt. NR. GT998 

2022-12-09 
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