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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

2018-06-01/2018-06-30 

 

Eil. 

Nr. 

Prašymo duomenys Pirkimo vykdymas 

 Pirkimo 

objekto tipas 

(prekės/ 

paslaugos/ 

darbai) 

Pirkimo 

objekto 

pavadinima

s 

Pirkimo 

objekto 

kodas pagal 

BVPŽ 

Pirkimo 

būdas 

Pirkimo 

būdo 

pasirinkimo 

priežastis 

Pirkimo 

sutarties Nr./ 

sąskaitos 

faktūros Nr.  

Tiekėjo pavadinimas Priežastys dėl kurio 

pasirinktas laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina EUR 

su PVM 

1.  Prekės Įvairūs 

vertinimo 

arba tyrimo 

prietaisai 

38900000-4 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

FRA G07176 

UAB Frankas Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

437,17 

2.  Baldai 

(įskaitant 

biuro 

baldus), 

dekoratyvini

ai patalpų 

objektai, 

buitiniai 

prietaisai 

(išskyrus 

apšvietimo) 

ir valikliai 

Baldai 39000000-2 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

LT1790/186

646 

UAB Jysk Baltic Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią 

kainą.  

319,92 



3.  Švietimo 

paslaugos 

Seminaras 80000000-4 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaita 

faktūra KPK 

nr. 016347 

KPKC Tiekėjas, kuris vienintelis 

gali pasiūlyti mokymus 

nurodyta tema ir reikiamu 

laiku. 

32,00 

4.  Remonto 

darbai 

Remonto 

darbai 

45210000-2 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaita. UAB Drūtnamis Skelbiama apklausa CVP IS 

priemonėmis (tiekėjas, 

pasiūlęs mažiausią kainą).  

54438,23 

5.  Švietimo 

paslaugos 

Seminaras 80000000-4 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr: 

KPK nr. 

016418 

KPKC Tiekėjas, pasiūlęs akredituotą 

programą.   

4256,00 

6.  Viešbučių, 

restoranų ir 

mažmeninės 

prekybos 

paslaugos 

Maitinimo 

paslauga 

55000000-0 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

398 

UAB Bistro AV Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

147,00 

7.  Transporto 

paslaugos 

(išskyrus 

atliekų 

išvežimo 

transportą) 

Perkrausty

mo 

paslauga 

60000000-8 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

714 

UAB Bobino komanda Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

150,04 



8.  Transporto 

paslaugos 

(išskyrus 

atliekų 

išvežimo 

transportą) 

Transporto 

paslauga 

60000000-8 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

6755 

UAB Čegmira Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią 

kainą.  

1056,33 

9.  Biuro ir 

skaičiavimo 

mašinos, 

įrenginiai ir 

reikmenys, 

išskyrus 

baldus ir 

programinės 

įrangos 

paketus 

Kopijavimo

, 

spausdinim

o technika. 

30000000-9 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

18013495 

UAB Devela Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

76,25 

10.  Plastikiniai 

rėmeliai 

Įvairūs 

dekoratyvin

iai patalpų 

objektai 

39290000-1 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

2017589 

UAB Fotonona Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

3,39 

11.  IT 

paslaugos: 

konsultavim

as, 

programines 

irangos 

kurimas, 

internetas ir 

aptarnavimo 

paslaugos 

IT 

paslaugos: 

konsultavi

mas, 

programine

s irangos 

kurimas, 

internetas ir 

aptarnavim

o paslaugos 

72000000-5 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

 UAB UCS Baltic Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

52,56 

 


