
2015 M. LIEPOS 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 

(Eurais su 

PVM) 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

šis 

laimėtojas 

Jei žinoma, 

nurodyti 

sutarties 

įsipareigojimų 

dalį, kuriai 

laimėtojas 

ketina 

pasitelkti 

trečiuosius 

asmenis kaip 

subrangovus 

2015-07-03 VšĮ RPL pastatų 

komplekso silpnų 

srovių atnaujinimo, 

remonto darbai 

Apsauginės 

signalizacijos 

remontas, 

priešgaisrinės 

signalizacijos 

remontas, 

telekomunikacinių 

tinklų remontas 

Darbai Apklausa raštu Taisyklių 

16 ir   

121.1.4.2. 

punktai 

3-5 UAB "Fima" 

į/k121289694 

2015-07-07 71223,76 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2015-07-16 VšĮ Rokiškio 

psichiatrijos ligoninės 

gydomojo korpuso 

"A" (unik.Nr. 7397-

5005-7026) techninio 

projekto parengimo 

paslauga 

Techninio projekto 

parengimas pagal 

užsakovo pateiktą 

techninę 

specifikaciją. 

Paslaugos Apklausa raštu Taisyklių 

16 ir   

121.1.4.2. 

punktai 

2-21 UAB 

"Panprojektas" 

į/k147462363 

2015-07-17 34848,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2015-07-16 Įrankiai, spynos, 

raktai, vyriai, 

tvirtinimo detalės 

Įrankiai, spynos, 

raktai, vyriai, 

tvirtinimo detalės, 

grandinės, 

spyruoklės ir kita 

Prekės Apklausa raštu Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

punktai 

1-52 UAB 

"Bikuvos" 

prekyba    

į/k284088150 

2015-07-17 8219,42 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2015-07-17 Spintų su durimis ir 

lentynomis 

projektavimo, 

gamybos ir 

montavimo darbai 

Spinta su 

lentynomis 

gaminama iš 

laminuotos medžio 

drožlių plokštės 

(LMDP) ne 

siauresnės kaip 

18mm. 

Darbai Apklausa raštu Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

punktai 

3-6 REJBEN UAB 

į/k125962387 

2015-07-17 7314,34 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 



2015-07-27 Durų, langų, balkonų 

paprastojo remonto 

darbai 

Priešgaisrinių durų, 

PVC (balkono) 

durų montavimas, 

balkono įrengimo 

darbai. 

Darbai Apklausa raštu Taisyklių 

16 ir   

121.1.4.2. 

punktai 

3-7 UAB "Nordas"    

į/k300085644 

2015-07-27 39809,00 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

2015-07-31 Vaistai Antipsichoziniai, 

migdomieji, 

antidepresantai, 

antiparkinsoniniai, 

anestetikai, 

analgetikai, 

infuziniai tirpalai, 

antibiotikai,   

širdies ir 

kraujagyslių 

sistemą veikiantys, 

kvėpavimo sistemą 

veikiantys,virškini

mo sistemą 

veikiantys,  odos 

ligas gydantys ir 

kiti. 

Prekės Apklausa 

žodžiu 

Taisyklių 

16, 

121.1.4.2., 

126.1.1., 

151.1. 

punktai 

ENT100394385

-

ENT100396153 

UAB 

"Etafarma" 

į/k174443844 

2015-07-22 31,89 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     FH7272 UAB 

"Limedika" 

į/k134056779 

2015-07-30 7,96 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     NVS032806- 

NVS037044 

UAB "Nemuno 

vaistinė" 

į/k134778482 

2015-07-27 226,17 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     6Nr.989343 -

6Nr.992489 

UAB "Tamro" 

į/k111448632 

2015-07-24 343,68 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     ARM2979026 UAB "Armila" 

į/k123813957 

2015-07-29 8,13 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     MED4929706 - 

MED4931453 

UAB 

"Medikona"        

į/k134758266 

2015-07-16 906,82 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

     FTK15000024 UAB 

"Gintarinė 

vaistinė" 

į/k125877727 

2015-07-22 6,76 Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

              ___ 

 


