
2014 M. BALANDŽIO MĖN. INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 

Registracijos 

data 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

Trumpas pirkimo 

objekto 

apibūdinimas 

Pirkimo 

objekto 

tipas 

(prekės, 

paslaugos, 

darbai) 

Pirkimo 

būdas 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

nurodytas 

pirkimo 

būdas 

Pirkimo 

sutarties 

Nr./sąskaitos 

faktūros Nr. 

Laimėjusio dalyvio 

pavadinimas, įmonės 

kodas arba vardas ir 

pavardė 

Sutarties 

sudarymo 

data 

Numatoma 

bendra 

sutarties 

vertė (litais 

su PVM) 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

šis 

laimėtojas 

Jei žinoma, 

nurodyti 

sutarties 

įsipareigoji

mų dalį, 

kuriai 

laimėtojas 

ketina 

pasitelkti 

trečiuosius 

asmenis kaip 

subrangovus 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

2014-04-01 Kompiuterių 

dalys, priedai 

Maitinimo šaltinis, 

atmintinė, optinis 

įrenginys, kietasis 

diskas, vaizdo 

plokštė, stacionarus 

telefonas, TV 

priedėlis, 

nešiojamas 

kompiuteris ir kt. 

 

Prekės Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

1-561 UAB "Eiminga"           

į/k173237688 

2014-04-01 29810,77 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-01 Vienadiskė 

grindų valymo 

mašina 

Vienadiskė grindų 

šveitimo mašina, 

tinkanti 

universaliam 

naudojimui. 

Prekės Apklausa 

žodžiu 

Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

 

OST09197 UAB "Ostas"              

į/k301864716 

2014-03-31 3627,58 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-14 Pastato 

(unikalus 

Nr.7397-5005-

7180) 

paprastojo 

remonto darbai 

Bendrieji statybos 

darbai, šalto ir 

karšto vandentiekio 

įrengimo, nuotekų 

įrengimo, vėdinimo 

sistemų įrengimo 

darbai, pastato 

paskirties keitimo 

projekto 

parengimas  

 

Darbai Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

3-85 UAB "Rokiškio 

apdaila" 

į/k173108298 

2014-04-14 154947,94 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

Statinio 

projekto 

parengimas, 

3,9 % nuo 

atliekamų 

darbų vertės 



2014-04-14 Bibliotekos 

knygos 

Knygos skirtos 

pacientų 

užimtumo-

laisvalaikio 

veikloms įstaigos 

bibliotekoje 

Prekės Apklausa 

žodžiu 

Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

AMSF93068

400 

ALG knygynai, 

UAB    

į/k125940686 

2014-04-02 1994,78 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-09 Virtuvės, namų 

apyvokos 

reikmenys 

Stalo įrankiai, indai 

maistui laikyti, 

džiovyklos, rūbams 

ir kt. 

Prekės Apklausa 

žodžiu 

Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

BIK0589294 UAB "Bikuvos" 

prekyba             

į/k284088150 

2014-04-09 4939,85 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-15 Projekto 

"Katilinės 

modernizavim

as, padidinant 

vietinių ir 

atsinaujinančių 

energijos 

išteklių 

naudojimą 

šilumos 

gamybai 

(unik.Nr. 

7397-5005-

7137)" 

techninio 

projekto 

koregavimo 

paslauga 

Statinio projekto 

"Katilinės 

modernizavimas, 

padidinant vietinių 

ir atsinaujinančių 

energijos išteklių 

naudojimą šilumos 

gamybai I ir II 

etapai Vytauto g. 

47, Rokiškyje, 

rekonstravimo 

projekto Nr.0458 

sukurto 2011 m. 

koregavimas 

Paslaugos Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

2-429 UAB "Germeda"     

į/k134542941 

2014-04-15 24200,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-15 Projekto"VšĮ 

RPL 

sveikatingumo 

centras" 

(pastato 

unik.Nr. 7397-

5005-7048) 

techninio 

projekto 

koregavimo 

paslauga 

Techninio projekto 

statiniui "Gydymo 

paskirties pastato 

Vytauto g. 47, 

Rokiškyje, 

psichiatrijos 

ligoninės 

sveikatingumo 

centro (pastato 

unik.Nr. 7397-

5005-7048) 

rekonstrukcijos ir 

Paslaugos Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

2-428 UAB Panprojektas"   

į/k147462363 

2014-04-15 26620,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 



priestato statybos 

projektas" 

koregavimas 

2014-04-17 Dezinfekavimo 

ir kenkėjų 

naikinimo 

paslauga 

Dezinfekcija, 

dezinsekcija, 

deratizacija visuose 

ligoninės skyriuose 

ir padaliniuose, 

baigiamoji 

dezinfekcija 

gydomųjų korpusų 

patalpose 

Paslaugos Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

2-431 UAB "Utenos 

deratizacija"                 

į/k184087777 

2014-04-30 2312,64 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-22 Statybiniai 

strypai, virbai, 

viela, ir 

profiliai, 

suvirinimo 

medžiagos 

Metalo gaminiai 

(strypai, 

kampuočiai, 

armatūra, profiliai, 

suvirinimo 

medžiagos)  

Prekės Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

1-566 AB "Lytagra"              

į/k133370289 

2014-04-28 17311,57 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-28 Kabinetiniai 

baldai 

Baldai, skirti 

darbuotojų 

kabinetams: 

rašomieji ir 

kompiuteriniai 

stalai, kanceliarinės 

spintos, spintos-

drabužinės, stalčių 

konteineriai, 

spintelės, sofos-

lovos, pakabos, 

darbo kėdės, kėdės 

lankytojams, 

minkštasuoliai ir kt. 

Prekės Apklausa 

raštu 

Taisyklių 

121.1.4.2. ,

126.1.1, 16 

punktai 

1-567 UAB "Bikuvos" 

prekyba             

į/k284088150 

2014-04-30 40521,50 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2014-04-30 Vizų 

įforminimo 

paslaugos 

(Prjektas LLB-

2-217) 

Penkių darbuotojų 

vizų įforminimas ir 

draudimas 

Paslaugos Apklausa 

žodžiu 

Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

AV704077-

00195708 

"Vestekspress, UAB   

į/k110461363 

2014-04-29 736,03 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

 


