
 

     

 

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2015m. kovo mėn. 

 
Eil. 

Nr. 

Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir 

jo pasirinkimo 

priežastys  

Laimėjusio dalyvio 

pavadinimas, jo 

pasirinkimo 

priežastys  

Pirkimo 

sutarties 

įsipareigoji

mų dalis, 

kuriai 

laimėtojas 

ketina 

pasitelkti 

subrangov

us, 

subtiekėjus 

ar 

subteikėjus 

(jeigu 

žinoma) 

Pirkimo 

sutarties 

kaina, Eur 

Kita 

informacija 

 

 

 

1 
Kraujo 

komponentai 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

VšĮ „Nacionalinis 

kraujo centras“ 

Mažiausia kaina 
- 168,76 

apklausa 

žodžiu 

2 

Telefono tinklų 

rekonstrukcijos 

darbai 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„ISSI grupė“ 

Mažiausia kaina 
- 9408,60 

apklausa 

žodžiu 

3 

Profesinės rizikos 

vertinimas 

įmonėje 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„SDG“ 

Mažiausia kaina 
- 121,00 

apklausa 

žodžiu 

4 

Dezinfekcinės 

priemonės  

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„Armila“ 

Mažiausia kaina 
- 630,00 

apklausa 

žodžiu 

5 

Stelažai 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

VĮ„Mūsų amatai“ 

Mažiausia kaina 
- 2557,31 

apklausa 

žodžiu 

6 

Etilo alkoholis 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„VJV vaistinė“ 
Mažiausia kaina 

- 41,59 
apklausa 

žodžiu 

7 

Už skelbimą 

„Informaciniuose 

pranešimuose“ 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.26 

papunktis 

VĮ Seimo leidykla 

„Valstybės žinios“ 
Mažiausia kaina 

- 21,03 
apklausa 

žodžiu 

8 Gaminami vaistai 
supaprastintų 

viešųjų pirkimų 
UAB„VJV vaistinė“ 

Mažiausia kaina 
- 15,67 

apklausa 

žodžiu 



taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

9 

Sekcijiniai vartai 

ir jų montavimo 

darbai 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„Dextera“ 
Mažiausia kaina 

- 1550,00 
apklausa 

žodžiu 

10 
Popieriaus 

smulkintuvai 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„1A.LT“ 
Mažiausia kaina 

- 75,29 
apklausa 

žodžiu 

11 

Aukšto slėgio 

plovimo 

įrenginys 

supaprastintų 

viešųjų pirkimų 

taisyklių IX sk. 

49 d., 49.10 

punkto 49.10.18 

papunktis 

UAB„Pigu LT“ - 371,90 
apklausa 

žodžiu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


