
 

 

KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „KLEVELIS“ 

 

2020 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 Juostos 

sujungimo, 

rankenos, durų 

atramos 

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“ 

91,54 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

91,54 Eur. - 

2 Dangtis 

vaikiškam WC 

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“ 

31,47 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

31,47 Eur. - 

3 Buitinės valymo Mažos 

vertės 

LR viešųjų pirkimų 

įstatymo 1 dalies 1 p. 

UAB firma 

Koslita 

51,69 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB firma 

Koslita 

51,69 Eur. - 



priemonės pirkimas 

vykdomas 

apklausos 

būdu 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus  

2017 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 Mažos 

vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

4 Kanceliarinės 

prekės 

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 

„Eurobiuras 

60,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Eurobiuras 

60,00 Eur. - 

5 3 kategorijos 

gyvūninių 

produktų ir 

termiškai 

apdorotų 

negyvūninės 

kilmės  maisto 

produktų 

išvežimo 

paslauga 

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 

"Antagutė" 

479,16 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

"Antagutė" 

479,16 Eur. - 

6 Šiukšledėžės, 

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“ 

116,75 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

116,75 Eur. - 

7 Kanceliarinės 

prekės 

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 

UAB 

„Eurobiuras“ 

59,31 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Eurobiuras“ 

59,31 Eur. - 



vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

8 Spaudai 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 "RERO" 42,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB "RERO" 42,00 Eur. - 

9 Sifonai, 

perėjimai, žarnos 

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“ 

19,43 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB „Kesko 

Senukai 

Lithuania“ 

19,43 Eur. - 

10 Kompiuterinė 

įranga ir 

reikmenys 

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 

„E24Market“ 

18,15 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„E24Market“ 

18,15 Eur. - 

11 Spausdintos 

knygos 

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 "Minčių 

studija" 

38,30 Eur. Mažiausia 

kaina 

- VšĮ "Minčių 

studija" 

38,30 Eur. - 

12 Registrų centro 

paslaugos 

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 

VĮ Registrų 

centras 

23,87 Eur. Mažiausia 

kaina 

- VĮ Registrų 

centras 

23,87 Eur. - 



vertės pirkimų tvarkos 

aprašu) 

13 Kadastrinių 

matavimų bylos 

tikslinimas, 

konsultavimas 

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 

„Kadastras 

Jums“ 

60,50 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Kadastras 

Jums“ 

60,50 Eur. - 

14 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" 420,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB "Stabro" 420,00 Eur. - 

15 Seminaras 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojams 

„Žaidimai, 

skatinantys 

ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

žodinę raišką" 

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 

15,00 Eur. Mažiausia 

kaina 

- Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

15,00 Eur. - 

16 Smulkios 

statybinės prekės 

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 

„Topcolor“ 

7,93 Eur. Mažiausia 

kaina 

- UAB 

„Topcolor“ 

7,93 Eur. - 

           



           

           

 


