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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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. Internetinės 

svetainės sukūrimas 

ir informacijos 

patalpinimas 

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 945,00 Mažiausia kaina MB ITMA Paslaugų teikimo sutartis 

2019-01-16 

Sąsk. fakt. JC00075 

Sąsk. fakt. JC00076 

2019-01-16 

2. Prekių pristatymas 

(UAB Dubingiai) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės neskelbiamas 

apklausas (žodžiu) iki 3000 Eur be 

PVM, pildoma Tiekėjų apklausos 

pažyma ir kreipiamasi į keletą tiekėjų 

žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos 

vietoje, vertinama internete tiekėjų 

skelbiama informacija apie prekių, 

paslaugų ar darbų kainą ir t.t.) 

UAB Dubingiai 16,00 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Žodinė sutartis 

2019-02-05 

 

Sąsk. fakt. DSA0118722 

2019-02-05 

3. Pažintinė edukacinė 

veikla „Krentanti 

žvaigždė“ 

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.) 

Simas 

Šatkauskas 

Veiklos 

vykdymo 

pažyma Nr. 

522016 

183,00 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Simas Šatkauskas 

Veiklos vykdymo 

pažyma Nr. 

522016 

Žodinė sutartis 

2019-02-14 

Sąsk. fakt. Nr. S0007 

2019-02-14 

4. Skraisčių 

apsiuvimas 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

24. Vykdant mažos vertės neskelbiamas 

apklausas (žodžiu) iki 3000 Eur be 

PVM, pildoma Tiekėjų apklausos 

Anžela 

Kisnierienė 

Verslo 

30,00 Mažiausia kaina Anžela 

Kisnierienė 

Verslo liudijimas 

Žodinė sutartis 

2019-02-22 

Sąsk. fakt. AND2201 
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žodžiu) 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.) 

liudijimas Nr. 

FG117364-1 

Nr. FG117364-1 2019-02-22 

5. 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 

9,60 Mažiausia kaina UAB Flameksas 

ir ko 

Žodinė sutartis 

2019 

Sąsk.fakt. FLAM  

Nr. 049374 

2019-03-13 

6. Kelionė po Kauną 

(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.) 

Moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

18,69 Mažiausia kaina Moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

Žodinė sutartis 

2019-03-26 

Sąsk. fakt. MTK  

Nr. 35001 

2019-03-26 

7. Kelionė po Kauną 

(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.) 

Moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

18,95 Mažiausia kaina Moksleivių 

techninės 

kūrybos centras 

Žodinė sutartis 

2019-03-26 

Sąsk. fakt. MTK  

Nr. 35002 

2019-03-26 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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 



 3 

1. Prekės remontui 

(plytelių klijai, 

plytelės, šukos 

klijams) 

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 

14,97 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 08038176896 

2019-01-04 

2. Prekės smulkiam 

remontui 

(žarna, maišytuvas, 

trišakis) 

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 

34,94 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 10190621237 

2019-01-07 

3. Maisto produktų 

pirkimas 

Vaisiai, daržovės ir 

kiti panašūs 

produktai 

Pirkimas atliktas 

CVPIS 

priemonėmis 

25. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (raštu) nuo 

3000 Eur be PVM iki 10 000 Eur be 

PVM, su apklausa kreipiamasi į keletą 

tiekėjų raštu (CVP-IS, elektroniniu 

paštu, paštu, faksu ar kitomis 

priemonėmis). Kreipiantis ne CVPIS 

priemonėmis pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma. 

UAB Egilėja Sutarties 

vertė 

9863,16 

Mažiausias kaina UAB Egilėja Maisto produktų 

pirkimo – pardavimo 

sutartis nr. EG19-02/03 

2019-01-18 

 

4. Medžiagos 

smulkiam remontui 

(žarnelė maišytuvo, 

kabelis, aklė ir kt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

S. Videikos įmonė 

Santera 

32,13 Mažiausia kaina S. Videikos įmonė 

Santera 

Sutartis 

Nr. 16-05-19/2 

2016-05-19 

Sąsk. fakt. Nr. 

LEE0003792 

2019-01-29 

5. PVC danga Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

UAB Dubingiai 799,50 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Sutartis 

Nr. 031352 

Sąsk, fakt. DSA0118715 

2019-02-04 



 4 

6. Lyginamoji masė 

Gruntas 

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 Dubingiai 209,66 Mažiausia kaina UAB Dubingiai Sutartis – užsakymas 

Nr. 031352 

Sąsk, fakt. DSA0118716 

2019-02-04 

7. Mišinys 

išlyginamasis 

Plokštė 

Kampas 

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 525,69 Mažiausia kaina UAB Lemora UAB 

Lemora 

Sutartis 

Nr. 16080401, 2016-08-

04 

Sąsk. fakt. LEM  

Nr. 000565151 

2019-02-19 

8. Prekės remontui 

(dažai, tonavimo 

pasta, teptukai, 

voleliai, gruntas ir 

kt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

246,14 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis 

Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 0863462673 

2019-02-20 

9. Radiatoriai 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.) 

R. Stanaičio įmonė 

Raisantas 

314,04 Mažiausia kaina R. Stanaičio įmonė 

Raisantas 

Pirkimo – pardavimo 

sutartis 

2019-02-21 

Sąsk .fakt. RAI  

Nr. 000679 

2019-02-21 
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10. Karšinys 

Vėlimo adatos 

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.) 

Daiva Danckaitė 

IDV 611035 

6,74 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

Daiva Danckaitė 

IDV 611035 

Žodinė sutartis 

2019-02-22 

Sąsk. fakt. B Nr. 000226 

2019-02-22 

11. Prekės smulkiam 

remontui 

(kabelis, apvadas, 

rankena ir kt.) 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

98,56 Mažiausia kaina UAB Kesko Senukai 

Lithuania 

Sutartis Nr.17/2303 

2017-04-18 

Sąsk. fakt. SS  

Nr. 08323701054 

2019-02-21 

12. SMD11 

(dezinfekcinis 

muilas) 

Mėta (dezinfekcinis 

tirpalas)  

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 Higėja 21,71 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

AB Higėja Sutartis 

Nr;. PRJK-

01/0319/2019-03-01 

Sąsk. fakt. 19GPS2040 

2019-03-04 

13. Pjaustymo lentelė  

Šepetys 

Mažos vertės 

pirkimas 

(apklausa 

žodžiu) 

24. Vykdant mažos vertės 

neskelbiamas apklausas (žodžiu) iki 

3000 Eur be PVM, pildoma Tiekėjų 

apklausos pažyma ir kreipiamasi į 

keletą tiekėjų žodžiu (telefonu, 

tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

UAB Sangaida 8,43 Dėl mažo pirkimo 

arba paslaugos 

specifikos, 

apklausa gali būti 

nevykdoma 

UAB Sangaida Žodinė sutartis 

2019-03-14 

Sąsk. fakt. 

SANG1320797 

2019-03-14 

14. Spalvotas 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, 

K. Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras 

54,16 Mažiausia kaina K. Nevulytės ir G. 

Nevulienės TŪB 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

konsultacijų centras 

Žodinė sutartis 

2019-03-14 

Sąsk. fakt. BAC  

Nr. 19373 

2019-03-15 
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tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama 

internete tiekėjų skelbiama informacija 

apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir 

t.t.) 

15. Gamtinės 

medžiagos ugdymui  

(akmenukai, 

samana, medžio 

žievė ir pan.) 

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 Dovisa 34,15 Mažiausia kaina UAB Dovisa Žodinė sutartis 

2019-03-20 

Sąsk. fakt. DOV  

Nr. 007389 

2019-03-20 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

2019 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. Virimo katilo 

remontas 

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.) 

E. Beigos firma 192,20 Mažiausia kaina E. Beigos firma Žodinė sutartis 

2019-01-18 

Sąsk. fakt. BEU 529 

2019-01-18 

 


