
 

2014 M. VASARIO MĖN. INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 

    

  

Registracijos 

data 

Pirkimo 

objekto 

pavadinimas 

Trumpas pirkimo 

objekto 

apibūdinimas 

Pirkimo 

objekto 

tipas 

(prekės, 

paslaugos, 

darbai) 

Pirki

mo 

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 

Numatom

a 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 

subrangov

us 

2014-02-10 Išorinio 

kokybės 

vertinimo 

programų 

paslaugos 

Laboratorijos 

kokybės vertinimo 

programų mėginių 

tyrimas , rezultatų 

įvertinimas ir 

pateikimas 

Paslaugos Apkla

usa 

žodži

u 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

Nr.35-14L/          

2-424 

UAB "Laboratorinė 

medicina" 

į/k124635920 

2014-02-10 6848,60 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 
___ 

2014-02-14 Kėdės Plastikinės kėdės - 

142 vnt., biuro kėdė 

-1 vnt. 

Prekės Apkla

usa 

žodži

u 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

UPSF00002960 UAB "Vildika"            

į/k123633891 

2014-02-14 7364,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina ___ 

2014-02-17 Darbuotojų 

mokymai 

Darbuotojų 

mokymai tema 

"Socialinės politikos 

įtaka neįgaliųjų 

socialiniai 

reabilitacijai bei 

sveikatos priežiūros 

paslaugų plėtrai", 

mokymo trukmė 24 

ak.val., 

Paslaugos Apkla

usa 

žodži

u 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

RT2014076 VŠ "Reabilitacijos 

technika"                     

į/k284201630 

2014-02-17 6000,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

___ 



2014-02-26 Darbo rūbai, 

darbo batai, 

asmeninės 

apsaugos 

priemonės 

Darbo kostiumai - 15 

vnt., darbo batai - 11 

vnt. porų, darbo 

pirštinės:  atsparios 

mechaniniam 

poveikiui - 90 vnt. 

porų, atsparios 

karščiui ir 

mechaniniam 

poveikiui - 60 vnt. 

porų, atsparios 

šalčiui ir 

mechaniniam 

poveikiui  - 40 vnt. 

porų, atsparios 

cheminėms 

medžiagoms - 10 

vnt. porų, megztos 

su PVC taškeliais - 

40 vnt. porų, 

puskaukų filtrai - 40 

vnt. filtruojantis 

antveidis - 80 vnt., 

žieminė megzta 

kepurė - 20 vnt., 

kepurė su snapelių 

20 vnt. 

Prekės Apkla

usa 

žodži

u 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

KOG0117131 UAB "Sabelijos 

prekyba"                     

į/k141517066 

2014-02-26 6128,41 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

___ 

2014-02-24 Teisinės 

informacijos 

teikimo 

paslauga 

Prieiga prie teisės 

aktų taikymo 

praktikoje duomenų 

bazės. Duomenų 

bazėje skelbiami LR 

teismų ir kitų ginčus 

apsrendžiančių 

institucijų nutarimai, 

konsultacijos , 

apžvalgos, 

sprendimai, teismų 

praktika. 

Paslaugos Apkla

usa 

žodži

u 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

2-425 UAB "LEXNET"          

į/k300518138 

2014-02-20 2016,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

___ 



2014-02-24 Palatinės 

lovos 

Medžio masyvo 

rėmas, paviršius 

padengtas 

medžiagomis 

atspariomis 

dezinfekcinėms 

valymo priemonėms, 

40 vnt. 

Prekės Apkla

usa 

raštu 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

punktai 

1-543 Algimantas 

Spundzevičius  

2014-02-25 24000,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

___ 

2014-02-24 Palatinės 

spintelės 

Paltinės spintelės 

pagamintos iš MDP 

plokštės, dengtos 

HPL atspariu 

plovimui, 

dezinfekcinių 

medžiagų poveikiui, 

115 vnt.         

Procedūrinis stalas, 2 

vnt. 

Prekės Apkla

usa 

raštu 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

punktai 

1-544 UAB "Markizė 

Karolina"                     

į/k 302127540 

2014-02-25 37582,60 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

___ 

2014-02-25 Spausdinimo 

ir spaudinių 

įrišimo 

paslaugos 

Blankų, žurnalų 

spausdinimo, 

buhalterinių knygų 

įrišimo paslaugos 

Paslaugos Apkla

usa 

raštu 

Taisyklių 16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

punktai 

2-423 UAB "Utenos 

Indra"     

į/k183746114 

2014-02-25 15490,52 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 
___ 

 


