
 

 

KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „KLEVELIS“ 

 

2019 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI - PRADEDAMI PIRKIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti 

sutartį 

Informacija apie sudarytas sutartis 

Pirkimo objektas  Pirkimo 

būdas 

Pirkimo būdo pasirinkimo 

argumentai 

Nustatytas  

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties kaina 

Priežastys, 

dėl kurių 

pasirinktas 

šis 

laimėtojas 

Įsipareigoji

mų dalis, 

kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai, 

subtiekėjai, 

subteikėjai 

(jei žinoma) 

Laimėjęs 

dalyvis  

Galutinė 

pirkimo 

sutarties 

kaina  

Įsipareigoji

mų dalis, 

kuriai 

pasitelkiami 

subrangovai

, 

subtiekėjai, 

subteikėjai 

(jei žinoma) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Grūdų malūno 

produktai, 

krakmolas ir 

krakmolo 

gaminiai. 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Betika“   32,14 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Betika“   32,14 Eur. - 

2 Druska techninė Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

14,86 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

14,86 Eur. - 

3 Tvoros 

kontrolinė 

Mažos 

vertės 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

J. Kučiausko 

individuali 

242,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- J. Kučiausko 

individuali 

242,00 Eur. - 



nuotrauka pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

įmonė įmonė 

4 Seminaras 

„Viešųjų 

pirkimų 

ataskaitų ir planų 

rengimas“ 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

20,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

20,00 Eur. - 

5 Grūdų malūno 

produktai, 

krakmolas ir 

krakmolo 

gaminiai 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Sveiki 

produktai“   

19,24 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Sveiki 

produktai“   

19,24 Eur. - 

6 Gesintuvas, 

nedegus 

audeklas 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

VŠĮ 

„Priešgaisrinės 

paslaugos 

garantas"   

89,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- VŠĮ 

„Priešgaisrinės 

paslaugos 

garantas"   

89,00 Eur. - 

7 Gesintuvas, 

nedegus 

audeklas 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

VŠĮ 

„Priešgaisrinės 

paslaugos 

garantas"   

29,04 Eur. Mažiausia 

kaina 

- VŠĮ 

„Priešgaisrinės 

paslaugos 

garantas"   

29,04 Eur. - 

8 Kanceliarinės Mažos 

vertės 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

UAB 

„Eurobiuras“    

42,75 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Eurobiuras“    

42,75 Eur. - 



prekės pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

9 Druska techninė Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

14,86 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

14,86 Eur. - 

10 Grūdų malūno 

produktai, 

krakmolas ir 

krakmolo 

gaminiai 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Sveiki 

produktai“   

19,24 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Sveiki 

produktai“   

19,24 Eur. - 

11 Vidaus durys 

faneruotos su 

priedais 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB "Stabro" 1200,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB "Stabro" 1200,00 Eur. - 

12 Kibirai, 

dubenėliai, indai 

šaldytuvui 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

248,36 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

248,36 Eur. - 

13 Kampas 

lankstus, kampas 

Mažos 

vertės 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

UAB „Kesko 

Senukai 

8,74 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

8,74 Eur. - 



vidaus pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

Lithuania“ Lithuania“ 

14 Edukacinė 

programa 

"Jaunasis 

karvedys" 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

Vytauto 

Didžiojo karo 

muziejus 

25,20 Eur. Mažiausia 

kaina 

- Vytauto 

Didžiojo karo 

muziejus 

25,20 Eur. - 

15 Informaciniai 

lipdukai 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

MB „Vienas 

Visiems"   

12,10 Eur. Mažiausia 

kaina 

- MB „Vienas 

Visiems"   

12,10 Eur. - 

15 Termometrų 

patikra 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

AB „Vilniaus 

metrologijos 

centras“ 

45,98 Eur. Mažiausia 

kaina 

- AB „Vilniaus 

metrologijos 

centras“ 

45,98 Eur. - 

16  Seminaras 

"Darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos 

tarnybos 

specialisto 

mokymo 

programa" 

Mažos 

vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

UAB 

„Soterus“ 

90,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Soterus“ 

90,00 Eur. - 

17 Grūdų malūno 

produktai, 

Mažos 

vertės 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

UAB „Betika“   32,14 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Betika“   32,14 Eur. - 



krakmolas ir 

krakmolo 

gaminiai. 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


