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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

2018-03-01/2018-03-31 

 

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.  Švietimo 

paslaugos 

Seminaras 80000000-4 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr: 

015068 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

Tiekėjas, kuris vienintelis 

gali pasiūlyti mokymus 

nurodyta tema ir reikiamu 

laiku. 

10,00 

2.  Transporto 

paslauga 

Transportas 34000000-7 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

18007 

IĮ „Ašara“ Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

105,00 

3.  Švietimo 

paslaugos 

Seminaras 80000000-4 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr: 

SVSF902398

15 

UAB Šviesa Tiekėjas, kuris vienintelis 

gali pasiūlyti mokymus 

nurodyta tema ir reikiamu 

laiku. 

21,00 



4.  Nuotekų ir 

atliekų 

šalinimo 

paslaugos, 

valymo ir 

aplinkosaug

os paslaugos 

Vamzdyno 

valymas 

90000000-7 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

8001452 

UAB Edmesa Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

48,40 

5.  Remonto, 

priežiūros ir 

kitos 

paslaugos, 

susijusios su 

asmeniniais 

kompiuteriai

s, biuro 

įranga, 

telekomunik

acijų bei 

garso ir 

vaizdo 

įranga 

Serviso 

paslaugos 

50300000-8 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

00775 

UAB PC Help Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

40,00 

6.  Transportas Transportas 60000000-8 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr. 

3,4,5,6,8, 

Individuali veikla 

Kęstutis Aleknavičius 

Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

1740,00 

7.  Administrav

imo, 

gynybos ir 

socialinės 

apsaugos 

paslaugos 

Dokumenta

cija 

75000000-6 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sutarties nr: 

SDC 3494 

UAB Saugaus darbo 

centras 

Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

145,20 



8.  Architektūro

s, statybų, 

inžinerijos ir 

inspektavim

o paslaugos 

Projekto 

rengimas 

71000000-8 Mažos 

vertės 

pirkimas 

Pirkimo 

vertė yra 

mažesnė 

kaip 58 

tūkst. € (be 

PVM) 

Sąskaitos nr.  UAB A&G studija.  CVP IS Priemonėmis 

(Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią 

kainą). 

1210,00 

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.  UAB Devela Kvietimas pateiktas 

vieninteliam tiekėjui ir jo 

pasiūlymas atitiko pirkimo 

sąlygų reikalavimus. 

12,45 

 


