SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
Eil.
Nr.
1.

Skelbimo
data
2015-02-23

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Vienkartinis iškvietimas, kelionės išlaidos, atlikti darbai

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

2.

2015-02-26

Už dalyvavimą seminare „Duomenų pateikimas į VSAKIS, Mažos vertės pirkimas
2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniai, pakeitimai 2015 m.“
apklausos būdu žodžiu

3.

2015-02-27

Seminaras „Renginiai ir šventės vaikams“ -5 žm. Seminaras Mažos vertės pirkimas
„Emocijų valdymas6 žm.
apklausos būdu žodžiu

4.

2015-02-27

Už suteiktas paslaugas (L. Paludnevičienės kursus, kelialapio Mažos vertės pirkimas
Nr. 15/6680)
apklausos būdu žodžiu

5.

2015-03-05

Priešgaisrinės sistemos gedimo darbai

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

6.

2015-03-12

Kompaktinė plokštelė su įrašu – 1 vnt.

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

7.

2015-03-13

Kursai „Lytiškai plintančios infekcijos ir jų profilaktika“ Nr. Mažos vertės pirkimas
15/6693 – 1 žm.
apklausos būdu žodžiu

8.

2015-03-16

Už mokymą. Elektrotechn. Darbuotojas eksploatuojantis Mažos vertės pirkimas
vartotojo elektros įrenginius. Peratestavimas AK 1 – žm.
apklausos būdu žodžiu

9.

2015-03-17

Krepšys MAUI“ 27x33x19cm.- 10 vnt.

10.

2015-04-01

Seminaras „Embru meno teoriniai ir praktiniai mokymai“ – 3 Mažos vertės pirkimas
žm.
apklausos būdu žodžiu

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

Pirkimo
būdo
pasirinkimo priežastys
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis

11.

2015-04-08

Įvairios prekės (statybinės ir santechnikos)

12.

2015-04-08

Pakabinama lentyna „Saulėgrąža“ -2 vnt.

13.

2015-04-27

Kursai „Klinikinės farmakologijos aktualijos“

14.

2015-05-04

95 ecto benzinas – 40 l.

15.

2015-05-05

Dienynai

16.

2015-05-06

17.

2015-05-06

Rinkinys smėlio žaislų-20 vnt. mašina smėlio-19 vnt. žaislas
kastuvėlis- 18 vnt. žaidimas lauko- 10 vnt. žaislas formelės
smėlio- 25 vnt. žaislas laistytuvas- 20 vnt.
Nusileidimas 2,50 m. – 1vnt.

18.

2015-05-08

Vaikų žaidimo aikštelė „Riešutėlis“ – 1 vnt. vaikų žaidimo
aikštelė „Pelėdžiukas“ – 1 vnt.

19.

2015-05-12

Kursai „Hospitalinių infekcijų kontrolė ir profilaktika“ už
suteiktas paslaugas L. Paludnevičienei

20.

2015-05-14

Transporto paslauga

21.

2015-05-15

Seminaras „Kaip tėvus paversti mokytojo sąjungininkais ugdant
vaikus“

22.

2015-05-18

Termometrų su smeige patikra – 2 vnt.

Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų

apklausos būdu žodžiu
23.

2015-05-20

Programa „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos tobulinimas Mažos vertės pirkimas
SP – 1 vnt.
apklausos būdu žodžiu

24.

2015-05-21

Gamtamokslinė edukacinė programa

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

25.

2015-05-26

Knyga Aš mokausi 1 – 18 vnt. knyga Aš mokausi 2 – 18 vnt.

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

26.

2015-05-26

Knyga Rengiuosi į mokyklą 1 – 60 vnt. Knyga Rengiuosi į Mažos vertės pirkimas
mokyklą 2 – 60 vnt.
apklausos būdu žodžiu

27.

2015-05-27

Kursai „Saugus pacientų kūno padėties keitimas, pakėlimas ir Mažos vertės pirkimas
perkėlimas“
apklausos būdu žodžiu

28.

2015-06-02

Mikrobiologiniai tyrimai

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

29.

2015-06-02

Parazitologiniai tyrimai

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

30.

2015-06-03

Įvairios prekės (statybinės ir santechnikos)

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

31.

2015-06-02

Seminaras „Liaudies kūryba ikimokyklinio amžiaus vaikų Mažos vertės pirkimas
muzikinėje veikloje
apklausos būdu žodžiu

32.

2015-06-04

95 ecto benzinas – 74,85 l.

33.

2015-06-05

Veidrodis- 2 vnt. Žaidimas „Rūšiuok ir skaičiuok“ – 1 vnt. Mažos vertės pirkimas
Dėlionė „pilis“ – 1 vnt. Žaidimas „Veriamos figūros“ – 1 vnt. apklausos būdu žodžiu

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15

34.

2015-06-05

35.

2015-06-08

36.

2015-06-08

37.

2015-06-08

38.

2015-06-08

39.

2015-06-23

40.

2015-09-02

41.

2015-09-03

42.

2015-09-04

43.

2015-09-04

Smėlio žaislų rinkinys – 2 vnt.
Žaidimai: Magnetinė abėcėlė“ -1 vnt. „Moku sudėti“ -1 vnt.
„Moku atimti“ – 1 vnt. Loko ABC – 1 vnt. „Skaičiai“ – 1 vnt.
Kaladėlės su raidėmis- 1 vnt. Dėlionė-skaičiukai – 1 vnt
Šokdinkime liežuvėlį – 2 vnt. Saulutė – 2 vnt. Garsų Č ir DŽ
tarimas- 1 vnt. Noriu aiškiai kalbėti- 1 vnt.

dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Naujoji 3-mečio akademija- 1 vnt. Pirmieji žingsneliai. Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
Skaičiai-1 vnt. Ūkio gyvūnai-1 vnt. Linksmosios užd. apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
Mažyliams-1 vnt. Pažįstame ūkio gyvūnus- 1 vnt. Pažvelk ir
dalis
atsakyk-1 vnt. Pasuk ratą ir surask-1 vnt. Kalėdų dovana-1 vnt.
2-čio prat. Rinkinys-1 vnt. Skaityk ir klausyk-1 vnt. Anderseno
pasakos-1 vnt. Š. Pero pasakos-1 vnt. Mokausi skirti garsus- 2
vnt.
Literatūra ugdytiniams
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Balta magnetinė markerinė lenta 120x90- 2 vnt.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Šaldytuvo ir skalbimo mašinos remonto darbai
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Įvairios statybinės medžiagos
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Šaldytuvas ZANUSSI
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Puodas 1,5l.-11 vnt. puodas 3l-11 vnt. puodas 5l-11 vnt. Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
arbatinukas-1 vnt. puodas 2l-11 vnt. puodas su rankena-2 vnt.
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Stovelis pjaustymo lentoms-1 vnt. keptuvė 28 cm.-1 vnt. puodas Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
5,3l-2 vnt. puodas 8,8l -2 vnt. magnetinis peilių laikiklis -8 vnt. apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15

44.

2015-09-21

45.

2015-09-25

46.

2015-09-29

47.

2015-09-30

48.

2015-10-01

49.

2015-10-05

50.

2015-10-05

51.

2015-10-05

52.

2015-10-06

53.

2015-10-07

54.

2015-10-07

dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Edukacinė ekspozicija Nariuotakojai darželyje
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Seminaras „Kaip užtikrinti kokybę planuojant vaikų muzikinį Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
ugdymą“
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Akriliniai dažai 1 l. -7 vnt.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Seminaras
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Užraktas nuo vaikų – 94 vnt.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Gesintuvų patikra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mėsmalė Fama 12 CE – 1 vnt. N. Plieno skarda 50/44/5.6
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Šaldytuvas CSA 29023 BEKO
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Įvairios prekės
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
4 durų drabužinė su suoliuku – 10 vnt 2 durų drabužinė su Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
suoliuku -9 vnt.
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Už mokymo kursus pagal prašymą

Mokymai : slėginių indų operatorius -1 žm. darb., ekspl., techn. Mažos vertės pirkimas
Šilumos įrenginb.- 1 žm. energetikos darbuotojų atestavimas – apklausos būdu žodžiu
1 žm.
Techninių manometrų ir vakumetrų patikra
Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

55.

2015-10-07

56.

2015-10-09

57.

2015-10-16

Lempa lium. K. 26WG24d-3/8301 -10 vnt.

58.

2015-10-21

Už suteiktas paslaugas L. Paludnevičienės kursus kelialapio Nr. Mažos vertės pirkimas
15/9693
apklausos būdu žodžiu

59.

2015-10-22

60.

2015-10-22

Už mokymus „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų Mažos vertės pirkimas
socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai ir apklausos būdu žodžiu
naujovės. Valgiaraščio tvirtinimo pakeitimai“
Vaikų žaidimo aikštelė „Nykštukas“
Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

61.

2015-10-29

Seminaras „Metodinės veiklos tobulinimas, siekiant aukštos Mažos vertės pirkimas
vaikų ugdymo kokybės“
apklausos būdu žodžiu

62.

2015-10-30

62.

2015-10-30

Skystas muilas 500ml. -22 vnt skystas antibakt. Rankų muilas 5
l. 3 vnt. pop. Rankšl. Ritinyje 142 vnt. – 3 įpak. Veido
servetėlės 100 vnt. – 35 vnt.
Skystas muilas 500ml. -22 vnt skystas antibakt. Rankų muilas 5
l. 3 vnt. pop. Rankšl. Ritinyje 142 vnt. – 3 įpak. Veido
servetėlės 100 vnt. – 35 vnt.
Stacionarus kompiuteris, monitorius Beno GL

63.

2015-11-03

64.

2015-11-05

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu
Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu
Mažos vertės pirkimas
apklausos būdu žodžiu

Segtuvas archyvinis A4, kart. Su raišt., segtuvas A4 PP, Mažos vertės pirkimas
segtuvas A4, segtuvas su perforacija A4 PP, įmautės skaidrios apklausos būdu žodžiu
A4 100vnt., klijai, kasetė HP LJ 285, HP LJ 435, kasetė Canon
550 juoda, kasetė Canon 551 juoda,Canon 551 juoda,Canon 551

LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
LR
viešųjų
pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis

65.

2015-11-06

66.

2015-11-06

67.

2015-11-09

68.

2015-11-09

69.

2015-11-09

70.

2015-11-09

raudona, Canon 551 mėlyna, Canon 551 geltona, Canon 540
juoda, Canon 540 spalvota, Canon 541, popierius pioneer
80gsm A4.
Lėkštės desertinės, dubenėliai, puodeliai.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Indų ploviklis su dezinfekuojančiais pr.1000 g.,wc valiklis pušų Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
kv. 1000 ml., audinių baliklis acl citrinų kv. 1000 ml.,pav. plov. apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dezinfek. konc. „jega 5u“ 1000 ml., (1,14kg), skystas
dalis
antibakter. Rankų muilas (su doz.) 500 ml.,spiritinė dez.
priemonė su doz. 500 ml., orkaičių valiklis jega plius su
purkštuku 500 ml.,šveitimo milteliai yplon 1 kg.(citrina).,konc.
Rūgštinis sanitarinis valiklis 1000 gr.,stiklo valiklis
„ūla“(alkoholinis) 1000 ml.,kempinė indams maxi plius (5)
l.,skalbimo milteliai bonux color 4,5 kg/60 skalb.,indų ploviklis
„ūla“sensitive 5 L (5,18 kg) wc muiliukas įdėkle brait pine 40
g., wc muiliukas dix įdėkle jūros 35 g., maišai šiukšlėms 60 l
(10vnt) okko.,maišai šiukšlėms 20 l (50vnt) lenk.,šiušlių dėžė
clic 9 l kreminė., marlė medicininė 5m x 90 cm., grindų
ploviklis gėlių aromatu 1000 ml.,šviestukai metaliniai toro
(3vnt) (286).,pop. Rankšluoščiai harmony praktik xl., dekor 2
vnt. 100 lap.
Teptukai Nr.2,teptukai Nr.4, rinkinys teptukų.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Spausdintuvas HP
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Popierius diplomams, sąsiuvinis piešimo, dažai.
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Žaislai-prizai
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis

71.

2015-11-11

72.

2015-11-13

73.

2015-11-23

74.

2015-11-30

75.

2015-12-02

Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Kompiuterinės ir programinės įrangos remonto ir profilaktikos Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
darbai, kietasis diskas Seagate 500GB 3,5 7200 rpm, apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
kompiuterinio tinklo kabelis su angaliais, bevielio tinklo stotelė
dalis
ASUS RT-N12+ router/AP/range extender, tinklo skirstytuvas
D- link 5 portai RJ45
Popierius spalvotas mix,popierius diplomams, popierius pioneer Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
80 gsm A4, rėmelis 21x29,7 cm, pasakos apie fėjas 27076, apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
pasakos apie fėjas 27076, gražiausios brolių grimų pasakos
dalis
27069, vištytė ir gaidelisa. Ropė 71102, mano vaikystės
pasakos. Pasaka veja pasaką 27151, pasaka veja pasaką 27151,
gražiausios lietuvių pasakos 94153, gražiausios lietuvių pasakos
93422, pasakos apie princus ir princeses 27199, rašiklis,
pieštukas, popierius pioneer 80 gsm A4, popierius lipnus A4,
popierius lipnus, flomasteriai 24 sp., spalv. knyg. Nuspalvink
29052, spalv. knyg. Šarlotės voratinklis 1 dalis 30475, spalv.
knyg. Nuspalvink 29083, spalv. knyg. Pažvelk man į akis
27649.
Telefonas Panasonic KX-TG 6811
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
Antgal srieg kamp 1/2x20x2 M 530021N/1075,emalė univ apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
pentaprim balt 3kg/2,7l(6), fiksator dur 617001/882101
dalis
mažas(10), grąžt a klasės d 2.0x49 dln 338, grebl ved stikl pl
kot lr002 vagner(6), įvaras įsuk 6x60 htv01 (150-1200), įvaras
kalam 6x40 (100-2400), įvaras kalam 6x50 (100-2400), kabelis
bvv-p 3x1,5 balt (50), kaišt gkp nail 10x50 su sr gt gkw (100800), laikikl popier regul uwr balt(5-10), laikikl veidr e-130
pc(10), lemp hal r50 42w e14 230v 2kh, medsraigt 3.0x25 gelt
zn (1000-16000), rozetė 1024-01 įž viršt ip 44 balt/pilk, spyna
pakabin bc2938 38mm pilka(6/72), sujungikl laid 681-004 4mm
Spaudas

2/12p (10), sujungim art603/230or ½“(10-250), sujungimas
srieg 20x20 (10-150), šiukš 4042/r004077/r0420699l clic
mė(12), vamzd instal ips16f 10.7 gofr su viel (50) vamzd
šildym d20x2 daugiasl (100m)
76.

2015-12-02

77.

2015-12-03

78.

2015-12-03

79.

2015-12-03

80.

2015-12-09

81.

2015-12-09

82.

2015-12-10

83.

2015-12-10

84.

2015-12-10

85.

2015-12-10

Vaikų žaidimo eikštelė „Nykštukas“.

Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis

Dielektrinių pirštinių bandymas, įtampos indikatorių bandymas, Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
įrankių su izol. rank. bandymas.
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Nešiojamas
kompiuteris
Asus
x554LA
15.6/core Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
i3/4gb/1tb/hd5500/su Windows
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Patalynės komplektas „Linksmasis Kiškutis (melsva), patalynės Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
komplektas „Mikė Pūkuotukas“ (rausva), kurjerio pristatymas.
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Elektroninės svarstyklės 15kg, ciferblatinės stalo svarstyklės10 Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
kg
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Nešiojamas
kompiuteris
Asus
x554LA
15.6/core Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
i3/4gb/1tb/hd5500/su Windows
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Plastikinio darbo rankena, remonto ir reguliavimo darbai
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15

86.

2015-12-11

87.

2015-12-11

88.

2015-12-11

89.

2015-12-12

90.

2015-12-14

91.

2015-12-14

92.

2015-12-16

93.

2015-12-17

94.

2015-12-17

95.

2015-12-18

dalis
Transporto paslaugos
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Arbatinukas 3,5ltr. n/pl, dubuo kūginis 16ltr n/pl, dubuo kūginis Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
21,5ltr n/pl, peilis universalus 21cm „Pro Dynamic“ (geltona apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
rank.), peilis universalus 21cm „Pro Dynamic“ (raudona rank.),
dalis
peilis universalus 21cm „Pro Dynamic“ (mėlyna rank.), peilis
universalus 21cm „Pro Dynamic“ (žalia rank.),
Svarstyklės Dibal G 300S
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Transporto paslaugos
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Prijuostė „Rūta“ bordo, kelnės sp. Bordo audinys Putinas, Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
kepurėlė „Snapelis“, prekių pristatymo išlaidos
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Laminatorius
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Literatūra
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Molis

96.

2015-12-18

Virtuvėlės

Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15

97.

2015-12-18

98.

2015-12-30

99.

2015-12-30

100.

2015-12-30

dalis
Cilindr spyn 60mm 30x30 5r akt cr diy, dėžutė paskirstymo Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
2700 a.0020 pilka ip54, gręžt akum 6271dwpe 12v 2x1.3ah, apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
jungikl 03322 viršt 2kl ip 44 balt(12), kabelis kh05vv-u/nym
dalis
3x1.5 balt (100), kait. Lempos b215-240v-60w e27 pramon.
naud, kastuv snieg pl 46cm su kotu ir por (180, kėdė a193a01
šv ruda dirbtinė oda, kėdė iso v14 dirbt oda juoda, keptuvė jj26-x 26cm(6), kilim durų sphinx 380 6197 60x90 pilkas,
kopėčios buitinės vagner 1918 8 pakopų, kotas 10832 medin
d22mm(48),laikikl kabel up 30 uv juod (20), lemp hal stand
100w e27 2kh, siurbl dulk vcc44e0s3b/xsb(Samsung), šepet
grind plov hy0128 su tel kotu (24), šluota grindin dura extra
02488(12), šluota lauko be koto 30 cm u300 (10), šviest oval 60
w 02101 ip44 pilk simet2, šviest pastat hd2014a 11w g23 juod,
, šviest pastat hd2014a 11w g23 juod, vamzd instal ips16f
(10.7) g ofr su viel (50, vamzdis maišyt von e.2110.05.350
5cm“s“.
Šildyt vand 10l po kriauk 221082 premium,žarna maišyt 50cm Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
m8-c/17v1/2 vamzd (50), žarna santech 50cm fil-nox v1/2- apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
v1/2(10)
dalis
Vokas laminavimo
Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
dalis
Knyga medžiagų sandėlio apskaitos vnt-9, Popierius Data Copy Mažos vertės pirkimas LR
viešųjų
pirkimų
A4 80gsm pak-50, Popierius Data Copy A4 80gsm pak-25, apklausos būdu žodžiu
įstatymo 2 straipsnio 15
popierius Image Coloraction 80g A4 pak-5, popierius
dalis
diplomams 190gsm pak-2, popierius diplomams 190gsm pak-2,
popierius spalvotas mix pak-2, kartonas A1 vnt-40, kartonas
A1 vnt-20, popierius Pioneer 80 gsm A4 pak-65, segtuvas A4
vnt-10, segtuvas A4 vnt-10, segtuvas kart. A4su įsegėle vnt100, segtuvas su euro-perforacija A4 vnt-25, segtuvas su europerforacija A4 vnt-25, segtuvas arcgyvinis kart. 4cm vnt-150,
rėmelis, rėmelis 13x18 vnt-30, lentynėlė vnt-10, lentynėlė vnt10, įmautės skaidrios A4 100-vnt pak-10, popierius krepinis

5507 vnt-30, pieštukas vnt-20, rašiklis gelio vnt-50, žymeklis
index vnt-18, kalendorius stalinis 2016m vnt-18, tušinukas vnt40, kasetė Cannon YP45008 pildymas vnt-10, kasetės Laser
JetM1132MFP pildymas vnt-6, kasetės PGBK551 pildymas
vnt-10, kasetės Laser JetM1132MFP vnt-6, kasetė Cannon
YP4500 5 vnt-5, kasetės Laser JetHP1006 vnt-4.
SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ
Eil.
Nr.

Skelbimo data

1.

2015-02-23

2.

2015-02-26

3.

2015-02-27

4.

2015-02-27

5.

2015-03-05

6.

2015-03-12

7.

2015-03-16

Numatoma pirkimo sutarties Laimėjusio
kaina Eur.
dalyvio
pavadinimas
Vienkartinis iškvietimas, kelionės 24,53
Čėsnos paslaugų
išlaidos, atlikti darbai
ir
komercijos
įmonė
Už
dalyvavimą
seminare 60,00
UAB „FACTUS
„Duomenų pateikimas į VSAKIS,
SUM“
2014 m. finansinių ataskaitų
rinkiniai, pakeitimai 2015 m.“
Už seminarą „Renginiai ir šventės 153,12
Marijampolės
vaikams“
(2015-02-23).
Už
Meilės Lukšienės
seminarą „Emocijų valdymas“
švietimo centras
(2015-02-24)
Už suteiktas paslaugas (L. 27,80
Slaugos
Paludnevičienės kursus, kelialapio
darbuotojų
Nr. 15/6680)
tobulinimosi ir
specializacijos
centras
Priešgaisrinės sistemos gedimo 237,00
UAB
darbai
„Kajetonas“
Kompaktinė plokštelė su įrašu -1 10,50
Judita Rimaitienė
vnt.
Už
mokymą.
Elektrotechn. 127.05
Onos
Darbuotojas
eksploatuojantis
Čirvinskienės
Pirkimo objektas

Laimėjusio
dalyvio
pasirinkimo priežastis
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

vartotojo elektros įrenginius.
Peratestavimas AK
Krepšys MAUI“ 27x33x19cm.- 79.90
10 vnt.
Už suteiktas paslaugas (L. 27.80
Paludnevičienės Kursus „Lytiškai
plintančios infekcijos ir jų
profilaktika“ Nr. 15/6693

8.

2015-03-17

9.

2015-03-19

10.

2015-04-01

Seminaras „Embru meno teoriniai 41.76
ir praktiniai mokymai“ – 3 žm.

11.

2015-04-08

12.

2015-04-08

13.

2015-04-27

Įvairios prekės (statybinės ir 88.85
santechnikos)
Pakabinama lentyna „Saulėgrąža“ 95.58
-2 vnt
Kursai „Klinikinės farmakologijos 27.80
aktualijos“

14.

2015-05-04

95 ecto benzinas – 40 l.

46.88

15.

2015-05-05

Dienynai

35.63

16.

2015-05-06

Rinkinys smėlio žaislų-20 vnt. 227.00
mašina smėlio-19 vnt. žaislas
kastuvėlis- 18 vnt. žaidimas
lauko- 10 vnt. žaislas formelės
smėlio- 25 vnt. žaislas laistytuvas20 vnt.

mokymo centras
UAB
„JYSK
BALTIC“
Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi ir
specializacijos
centras
MARIJAMPOL
ĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB
„GARFUS“
UAB
„BREOLIS“
Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi ir
specializacijos
centras
UAB „LUKOIL
BALTIJA“
Kalvarijos
savivaldybės
administracija
Algirdo Pudinsko
prekybos firma

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

17.

2015-05-06

Nusileidimas 2,50 m. – 1vnt.

18.

2015-05-08

19.

2015-05-12

Vaikų
žaidimo
aikštelė 999.00
„Riešutėlis“ – 1 vnt. vaikų
žaidimo aikštelė „Pelėdžiukas“ –
1 vnt.
Kursai „Hospitalinių infekcijų 27.80
kontrolė ir profilaktika“ už
suteiktas
paslaugas
L.
Paludnevičienei

20.

2015-05-20

21.

2015-05-20

22.

2015-05-26

23.

2015-05-26

24.

2015-05-26

25.

2015-05-28

Transporto paslaugos 2015 m. 16.10
gegužės 15, 26 dienomis

26.

2015-05-28

Už seminarą „Kaip tėvus paversti 83.52
mokytojo sąjungininkais ugdant
vaikus“ – 6 žm.

80.00

Programa
„Zipio
draugai“ 27.00
pedagogo
kvalifikacijos
tobulinimas SP – 1 vnt.
Termometrų su smeige patikra – 2 35.74
vnt.
Knyga Aš mokausi 1 – 18 vnt. 79.66
knyga Aš mokausi 2 – 18 vnt.
Knyga Rengiuosi į mokyklą 1 – 379.32
60 vnt.
Knyga Rengiuosi į
mokyklą 2 – 60 vnt.
Gamtamokslinė
edukacinė 150.00
programa

UAB „Simedva“
UAB „Simedva“

Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi ir
specializacijos
centras
Všį
„Vaiko
labui“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

AB
„Kauno Dalyvis pasiūlė mažiausią
metrologijos
kainą
centras“
UAB „Presvika“ Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
UAB „Presvika“ Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Mobilusis
sferinis
planetariumas
MB
Kalvarijos
savivaldybės
kultūros centras
MARIJAMPOL
ĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Įvairios prekės (statybinės
santechnikos)
95 ecto benzinas – 74,85 l.

ir 49.45

27.

2015-06-03

28.

2015-06-04

29.

2015-06-05

30.

2015-06-05

31.

2015-06-05

Veidrodis- 2 vnt. Žaidimas 452.51
„Rūšiuok ir skaičiuok“ – 1 vnt.
Dėlionė „pilis“ – 1 vnt. Žaidimas
„Veriamos figūros“ – 1 vnt.
Smėlio žaislų rinkinys – 2 vnt.
Žaidimai: Magnetinė abėcėlė“ -1 69.80
vnt. „Moku sudėti“ -1 vnt. „Moku
atimti“ – 1 vnt. Loko ABC – 1
vnt. „Skaičiai“ – 1 vnt. Kaladėlės
su raidėmis- 1 vnt. Dėlionėskaičiukai – 1 vnt
Mikrobiologiniai tyrimai
22.30

32.

2015-06-05

Parazitologiniai tyrimai

33.

2015-06-08

34.

2015-06-08

Šokdinkime liežuvėlį – 2 vnt. 23.38
Saulutė – 2 vnt. Garsų Č ir DŽ
tarimas- 1 vnt. Noriu aiškiai
kalbėti- 1 vnt.
Naujoji 3-mečio akademija- 1 vnt. 61.21
Pirmieji žingsneliai. Skaičiai-1
vnt.
Ūkio
gyvūnai-1
vnt.
Linksmosios užd. Mažyliams-1
vnt. Pažįstame ūkio gyvūnus- 1

96.86

19.18

UAB
„GARFUS“
UAB „LUKOIL
BALTIJA“
MB
„Baltas
puodelis“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

K. Mickevičiaus Dalyvis pasiūlė mažiausią
leidykla
kainą
„Briedis“

Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija
K. J. Vasiliausko
įmonė

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

UAB „Presvika“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

vnt. Pažvelk ir atsakyk-1 vnt.
Pasuk ratą ir surask-1 vnt. Kalėdų
dovana-1
vnt.
2-čio
prat.
Rinkinys-1 vnt. Skaityk ir
klausyk-1
vnt.
Anderseno
pasakos-1 vnt. Š. Pero pasakos-1
vnt. Mokausi skirti garsus- 2 vnt.
Literatūra ugdytiniams
240.24

35.

2015-06-08

36.

2015-06-08

37.

2015-06-11

38.

2015-06-17

Seminaras
„Liaudies
kūryba 41.76
ikimokyklinio amžiaus vaikų
muzikinėje veikloje – 3 žm.

39.

2015-06-23

Šaldytuvo ir skalbimo mašinos 125.66
remonto darbai

40.

2015-09-02

Įvairios statybinės medžiagos

252.80

41.

2015-09-03

Šaldytuvas ZANUSSI

185.00

42.

2015-09-04

43.

2015-09-04

Puodas 1,5l.-11 vnt. puodas 3l-11 237.50
vnt.
puodas
5l-11
vnt.
arbatinukas-1 vnt. puodas 2l-11
vnt. puodas su rankena-2 vnt.
Stovelis pjaustymo lentoms-1 vnt. 246.93

Balta magnetinė markerinė lenta 88.00
120x90- 2 vnt.
Už kursus „Saugus pacientų kūno 18.54
padėties keitimas, pakėlimas ir
perkėlimas“

UAB
„Nieko Dalyvis pasiūlė mažiausią
rimto“
kainą
UAB Daineka
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Sveikatos
Dalyvis pasiūlė mažiausią
priežiūros
ir kainą
farmacijos
specialistų
kompetencijų
centras
MARIJAMPOL Dalyvis pasiūlė mažiausią
ĖS
MEILĖS kainą
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
Beniaus
Dalyvis pasiūlė mažiausią
Kazlausko
kainą
paslaugų įmonė
UAB
Dalyvis pasiūlė mažiausią
„GARFUS“
kainą
UAB
Dalyvis pasiūlė mažiausią
„GARFUS“
kainą
Algirdo Pudinsko Dalyvis pasiūlė mažiausią
prekybos firma
kainą
UAB

„Arvitra Dalyvis pasiūlė mažiausią

keptuvė 28 cm.-1 vnt. puodas
5,3l-2 vnt. puodas 8,8l -2 vnt.
magnetinis peilių laikiklis -8 vnt.
Už mokymo kursus pagal 30.00
prašymą
Edukacinė
ekspozicija 235.50
Nariuotakojai darželyje
Seminaras
„Kaip
užtikrinti 13.92
kokybę planuojant vaikų muzikinį
ugdymą“

44.

2015-09-21

45.

2015-09-25

46.

2015-09-29

47.

2015-09-30

Akriliniai dažai 1 l. -7 vnt.

58.88

48.

2015-10-01

Seminaras

150.00

49.

2015-10-05

Užraktas nuo vaikų – 94 vnt.

582.77

50.

2015-10-05

Gesintuvų patikra

54.00

51.

2015-10-05

52.

2015-10-06

Mėsmalė Fama 12 CE – 1 vnt. N. 582.98
Plieno skarda 50/44/5.6
Šaldytuvas CSA 29023 BEKO
250.00

53.

2015-10-07

Įvairios prekės

54.

2015-10-07

55.

2015-10-07

4 durų drabužinė su suoliuku – 10 1767.99
vnt 2 durų drabužinė su suoliuku 9 vnt.
Mokymai
:
slėginių
indų 249.95
operatorius -1 žm. darb., ekspl.,
techn. Šilumos įrenginb.- 1 žm.
energetikos
darbuotojų
atestavimas – 1 žm.

222.33

Baltic“

kainą

UAB
„Pajūrio Dalyvis pasiūlė mažiausią
sauga“
kainą
UAB „Mapeta“
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
MARIJAMPOL Dalyvis pasiūlė mažiausią
ĖS
MEILĖS kainą
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB „Darijus“
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Audra
Dalyvis pasiūlė mažiausią
Tamošaitienė
kainą
UAB „Kalvarijos Dalyvis pasiūlė mažiausią
statyba“
kainą
Jonas Asijavičius Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
UAB
„Arvitra Dalyvis pasiūlė mažiausią
Baltic“
kainą
UAB
Dalyvis pasiūlė mažiausią
„GARFUS“
kainą
UAB
Dalyvis pasiūlė mažiausią
„GARFUS“
kainą
UAB „ARTOM“ Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
UAB „SDG“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

56.

2015-10-09

Techninių
manometrų
vakumetrų patikra

57.

2015-10-16

58.

2015-10-21

Lempa lium. K. 26WG24d- 29.32
3/8301 -10 vnt.
Už suteiktas paslaugas L. 18.54
Paludnevičienės kursus kelialapio
Nr. 15/9693

59.

2015-10-22

60.

2015-10-22

61.

2015-10-29

62.

2015-10-30

63.

2015-11-03

64.

2015-11-05

ir 4.48

Už
mokymus
„Maitinimo 20.00
organizavimo vaikų ugdymo ir
vaikų socialinės globos įstaigose
tvarkos aprašo pakeitimai ir
naujovės. Valgiaraščio tvirtinimo
pakeitimai“
Vaikų
žaidimo
aikštelė 400.00
„Nykštukas“
Seminaras „Metodinės veiklos 55.68
tobulinimas, siekiant aukštos
vaikų ugdymo kokybės“

Skystas muilas 500ml. -22 vnt 110.03
skystas antibakt. Rankų muilas 5
l. 3 vnt. pop. Rankšl. Ritinyje 142
vnt. – 3 įpak. Veido servetėlės
100 vnt. – 35 vnt.
Stacionarus
kompiuteris, 605
monitorius Beno GL
Segtuvas archyvinis A4, kart. Su 1289-01-01
raišt., segtuvas A4 PP, segtuvas

AB
„Kauno
meytrologijos
centras“
UAB
ELEKTROBAL
Sveikatos
priežiūros
ir
farmacijos
specialistų
kompetencijų
centras
UAB
VR
Trading“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

UAB „Simedva“

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
MARIJAMPOL Dalyvis pasiūlė mažiausią
ĖS
MEILĖS kainą
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB
firma Dalyvis pasiūlė mažiausią
Koslita
kainą

Marius
Mrazauskas

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Algirdo Pudinsko Dalyvis pasiūlė mažiausią
prekybos firma
kainą

65.

2015-11-06

66.

2015-11-06

A4, segtuvas su perforacija A4
PP, įmautės skaidrios A4 100vnt.,
klijai, kasetė HP LJ 285, HP LJ
435, kasetė Canon 550 juoda,
kasetė Canon 551 juoda,Canon
551 juoda,Canon 551 raudona,
Canon 551 mėlyna, Canon 551
geltona, Canon 540 juoda, Canon
540 spalvota, Canon 541,
popierius pioneer 80gsm A4.
Lėkštės desertinės, dubenėliai, 450
puodeliai.
Indų
ploviklis
su 1013.18
dezinfekuojančiais pr.1000 g.,wc
valiklis pušų kv. 1000 ml.,
audinių baliklis acl citrinų kv.
1000 ml.,pav. plov. dezinfek.
konc. „jega 5u“ 1000 ml.,
(1,14kg),
skystas
antibakter.
Rankų muilas (su doz.) 500
ml.,spiritinė dez. priemonė su doz.
500 ml., orkaičių valiklis jega
plius
su
purkštuku
500
ml.,šveitimo milteliai yplon 1
kg.(citrina).,konc.
Rūgštinis
sanitarinis valiklis 1000 gr.,stiklo
valiklis „ūla“(alkoholinis) 1000
ml.,kempinė indams maxi plius
(5) l.,skalbimo milteliai bonux
color 4,5 kg/60 skalb.,indų
ploviklis „ūla“sensitive 5 L (5,18
kg) wc muiliukas įdėkle brait pine
40 g., wc muiliukas dix įdėkle
jūros 35 g., maišai šiukšlėms 60 l

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
UAB
firma
Koslita

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

(10vnt) okko.,maišai šiukšlėms 20
l (50vnt) lenk.,šiušlių dėžė clic 9 l
kreminė., marlė medicininė 5m x
90 cm., grindų ploviklis gėlių
aromatu
1000
ml.,šviestukai
metaliniai toro (3vnt) (286).,pop.
Rankšluoščiai harmony praktik
xl., dekor 2 vnt. 100 lap.
Teptukai Nr.2,teptukai Nr.4, 26.49
rinkinys teptukų.
Spausdintuvas HP
122

67.

2015-11-09

68.

2015-11-09

69.

2015-11-09

70.

2015-11-09

Popierius diplomams, sąsiuvinis 45.80
piešimo, dažai.
Žaislai-prizai
54.20

71.

2015-11-11

Spaudas

72.

2015-11-13

73.

2015-11-23

Kompiuterinės ir programinės 266.28
įrangos remonto ir profilaktikos
darbai, kietasis diskas Seagate
500GB
3,5
7200
rpm,
kompiuterinio tinklo kabelis su
angaliais, bevielio tinklo stotelė
ASUS RT-N12+ router/AP/range
extender, tinklo skirstytuvas Dlink 5 portai RJ45
Popierius spalvotas mix,popierius 139.97
diplomams, popierius pioneer 80
gsm A4, rėmelis 21x29,7 cm,
pasakos apie fėjas 27076, pasakos
apie fėjas 27076, gražiausios
brolių grimų pasakos 27069,
vištytė ir gaidelisa. Ropė 71102,

13.00

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Marius
Mrazauskas
Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Šerkšnas
Marius
Mrazauskas

Dalyvis
kainą
Dalyvis
kainą
Dalyvis
kainą
Dalyvis
kainą
Dalyvis
kainą
Dalyvis
kainą

pasiūlė mažiausią
pasiūlė mažiausią
pasiūlė mažiausią
pasiūlė mažiausią
pasiūlė mažiausią
pasiūlė mažiausią

Algirdo Pudinsko Dalyvis pasiūlė mažiausią
prekybos firma
kainą

74.

2015-11-30

75.

2015-12-02

mano vaikystės pasakos. Pasaka
veja pasaką 27151, pasaka veja
pasaką 27151, gražiausios lietuvių
pasakos
94153,
gražiausios
lietuvių pasakos 93422, pasakos
apie princus ir princeses 27199,
rašiklis, pieštukas,
popierius
pioneer 80 gsm A4, popierius
lipnus A4, popierius lipnus,
flomasteriai 24 sp., spalv. knyg.
Nuspalvink 29052, spalv. knyg.
Šarlotės voratinklis 1 dalis 30475,
spalv. knyg. Nuspalvink 29083,
spalv. knyg. Pažvelk man į akis
27649.
Telefonas Panasonic KX-TG 41.40
6811
63.58
Antgal srieg kamp 1/2x20x2 M
530021N/1075,emalė
univ
pentaprim
balt
3kg/2,7l(6),
fiksator
dur
617001/882101
mažas(10), grąžt a klasės d 2.0x49
dln 338, grebl ved stikl pl kot
lr002 vagner(6), įvaras įsuk 6x60
htv01 (150-1200), įvaras kalam
6x40 (100-2400), įvaras kalam
6x50 (100-2400), kabelis bvv-p
3x1,5 balt (50), kaišt gkp nail
10x50 su sr gt gkw (100-800),
laikikl popier regul uwr balt(510), laikikl veidr e-130 pc(10),
lemp hal r50 42w e14 230v 2kh,
medsraigt 3.0x25 gelt zn (1000-

Teo
UAB GARFUS

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

16000), rozetė 1024-01 įž viršt ip
44 balt/pilk, spyna pakabin
bc2938
38mm
pilka(6/72),
sujungikl laid 681-004 4mm
2/12p (10), sujungim art603/230or
½“(10-250), sujungimas srieg
20x20
(10-150),
šiukš
4042/r004077/r0420699l
clic
mė(12), vamzd instal ips16f 10.7
gofr su viel (50) vamzd šildym
d20x2 daugiasl (100m)
76.

2015-12-02

77.

2015-12-03

78.

2015-12-03

79.

2015-12-03

80.

2015-12-09

81.

2015-12-09

82.

2015-12-10

Vaikų žaidimo eikštelė
„Nykštukas“.
Dielektrinių pirštinių bandymas,
įtampos indikatorių bandymas,
įrankių su izol. rank. bandymas.
Nešiojamas kompiuteris Asus
x554LA
15.6/core
i3/4gb/1tb/hd5500/su Windows
Patalynės
komplektas
„Linksmasis Kiškutis (melsva),
patalynės komplektas „Mikė
Pūkuotukas“ (rausva), kurjerio
pristatymas.
Literatūra

400

UAB
Simedva

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

27.44

VERNITAS

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

490

Marius
Mrazauskas

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

818.20

UAB Soneta

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

9.30

K. Mickevičiaus
leidykla
“BRIEDIS”
AB
Kauno
metrologijos
centras
UAB
“Nieko

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Elektroninės svarstyklės 15kg, 65,40
ciferblatinės stalo svarstyklės10
kg
Literatūra
269.52

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią

kainą

rimto”
83.

2015-12-10

Literatūra

84.

2015-12-10

Marius
Mrazauskas

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

85.

2015-12-10

Automtra

86.

2015-12-11

Nešiojamas kompiuteris Asus 490
x554LA
15.6/core
i3/4gb/1tb/hd5500/su Windows
Plastikinio
darbo
rankena, 32
remonto ir reguliavimo darbai
Transporto paslaugos
50.22

87.

2015-12-11

UAB SCILIS

88.

2015-12-11

Arbatinukas 3,5ltr. n/pl, dubuo 626.88
kūginis 16ltr n/pl, dubuo kūginis
21,5ltr n/pl, peilis universalus
21cm „Pro Dynamic“ (geltona
rank.), peilis universalus 21cm
„Pro Dynamic“ (raudona rank.),
peilis universalus 21cm „Pro
Dynamic“ (mėlyna rank.), peilis
universalus 21cm „Pro Dynamic“
(žalia rank.),
Svarstyklės Dibal G 300S
169.40

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

89.

2015-12-12

Transporto paslaugos

92

90.

2015-12-14

Literatūra

20.87

91.

2015-12-14

Prijuostė „Rūta“ bordo, kelnės sp. 171.80
Bordo audinys Putinas, kepurėlė
„Snapelis“, prekių pristatymo
išlaidos

59.44

UAB
rimto”

“Nieko Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

AUTORIDAS

Ramūno
Dalyvis pasiūlė
Paškevičiaus
kainą
prekybos
ir
paslaugų įmonė
AUTORIDAS
Dalyvis pasiūlė
kainą
UAB Presvika
Dalyvis pasiūlė
kainą
Valdo Mieldažio Dalyvis pasiūlė
įmonė „ValVija“ kainą

mažiausią

mažiausią
mažiausią
mažiausią

92.

2015-12-16

Laminatorius

72

93.

2015-12-17

Literatūra

617

94.

2015-12-17

Literatūra

51.18

95.

2015-12-18

Molis

56.63

96.

2015-12-18

Virtuvėlės

2700

97.

2015-12-18

Cilindr spyn 60mm 30x30 5r akt 728.12
cr diy, dėžutė paskirstymo 2700
a.0020 pilka ip54, gręžt akum
6271dwpe 12v 2x1.3ah, jungikl
03322 viršt 2kl ip 44 balt(12),
kabelis kh05vv-u/nym 3x1.5 balt
(100), kait. Lempos b215-240v60w e27 pramon. naud, kastuv
snieg pl 46cm su kotu ir por (180,
kėdė a193a01 šv ruda dirbtinė
oda, kėdė iso v14 dirbt oda juoda,
keptuvė jj-26-x 26cm(6), kilim
durų sphinx 380 6197 60x90
pilkas, kopėčios buitinės vagner
1918 8 pakopų, kotas 10832
medin d22mm(48),laikikl kabel
up 30 uv juod (20), lemp hal stand
100w e27 2kh, siurbl dulk
vcc44e0s3b/xsb(Samsung), šepet
grind plov hy0128 su tel kotu
(24), šluota grindin dura extra
02488(12), šluota lauko be koto
30 cm u300 (10), šviest oval 60 w

Algirdo Pudinsko Dalyvis pasiūlė
prekybos firma
kainą
UAB Janida
Dalyvis pasiūlė
kainą
UAB
Dalyvis pasiūlė
Gudragalvis
kainą
Baltaxia Kaunas Dalyvis pasiūlė
UAB
kainą
Giedrius
Dalyvis pasiūlė
Andriukaitis a/k kainą
37305100177
UAB GARFUS
Dalyvis pasiūlė
kainą

mažiausią
mažiausią
mažiausią
mažiausią
mažiausią
mažiausią

98.

2015-12-30

99.

2015-12-30

100.

2015-12-30

02101 ip44 pilk simet2, šviest
pastat hd2014a 11w g23 juod, ,
šviest pastat hd2014a 11w g23
juod, vamzd instal ips16f (10.7) g
ofr su viel (50, vamzdis maišyt
von e.2110.05.350 5cm“s“.
Šildyt vand 10l po kriauk 221082 66.49
premium,žarna maišyt 50cm m8c/17v1/2 vamzd (50), žarna
santech 50cm fil-nox v1/2v1/2(10)
Vokas laminavimo
195.12
Knyga
medžiagų
sandėlio 1943.05
apskaitos vnt-9, Popierius Data
Copy
A4
80gsm
pak-50,
Popierius Data Copy A4 80gsm
pak-25,
popierius
Image
Coloraction 80g A4 pak-5,
popierius diplomams 190gsm
pak-2,
popierius
diplomams
190gsm
pak-2,
popierius
spalvotas mix pak-2, kartonas A1
vnt-40, kartonas A1 vnt-20,
popierius Pioneer 80 gsm A4 pak65, segtuvas A4 vnt-10, segtuvas
A4 vnt-10, segtuvas kart. A4su
įsegėle vnt-100, segtuvas su europerforacija A4 vnt-25, segtuvas su
euro-perforacija
A4
vnt-25,
segtuvas arcgyvinis kart. 4cm vnt150, rėmelis, rėmelis 13x18 vnt30, lentynėlė vnt-10, lentynėlė
vnt-10, įmautės skaidrios A4 100-

UAB GARFUS

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Algirdo Pudinsko
prekybos firma

Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą
Dalyvis pasiūlė mažiausią
kainą

vnt pak-10, popierius krepinis
5507 vnt-30, pieštukas vnt-20,
rašiklis gelio vnt-50, žymeklis
index vnt-18, kalendorius stalinis
2016m vnt-18, tušinukas vnt-40,
kasetė Cannon YP45008 pildymas
vnt-10,
kasetės
Laser
JetM1132MFP pildymas vnt-6,
kasetės PGBK551 pildymas vnt10, kasetės Laser JetM1132MFP
vnt-6, kasetė Cannon YP4500 5
vnt-5, kasetės Laser JetHP1006
vnt-4.
SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ
Eil.Nr. Skelbimo
data

Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties kaina Eur.

1.

2015-02-23

24,53

2.

2015-02-26

3.

2015-02-27

4.

2015-02-27

Vienkartinis iškvietimas, kelionės
išlaidos, atlikti darbai
Už dalyvavimą seminare „Duomenų
pateikimas į VSAKIS, 2014 m.
finansinių
ataskaitų
rinkiniai,
pakeitimai 2015 m.“
Už seminarą „Renginiai ir šventės
vaikams“ (2015-02-23). Už seminarą
„Emocijų valdymas“ (2015-02-24)
Už
suteiktas
paslaugas
(L.
Paludnevičienės kursus, kelialapio Nr.
15/6680)

60,00

153,12

27,80

Laimėjusio
Kita informacija
dalyvio
pavadinimas
Čėsnos paslaugų ir
komercijos įmonė
UAB „FACTUS
SUM“
Marijampolės
Meilės Lukšienės
švietimo centras
Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi
ir
specializacijos
centras

Priešgaisrinės sistemos gedimo darbai
Kompaktinė plokštelė su įrašu
Už
mokymą.
Elektrotechn.
Darbuotojas eksploatuojantis vartotojo
elektros įrenginius. Peratestavimas AK
Krepšys MAUI“ 27x33x19cm.

5.
6.
7.

2015-03-05
2015-03-12
2015-03-16

237,00
10,50
127.05

8.

2015-03-18

9.

2015-03-19

Už
suteiktas
paslaugas
(L. 27.80
Paludnevičienės Kursus „Lytiškai
plintančios infekcijos ir jų profilaktika“
Nr. 15/6693

10.

2015-04-08

11.

2015-04-09

12.

2015-04-27

Įvairios
prekės
(statybinės
ir 88.85
santechnikos)
Pakabinama lentyna „Saulėgrąža“ -2 95.58
vnt
Kursai „Klinikinės farmakologijos 27.80
aktualijos“

13.

2015-04-01

Seminaras „Embru meno teoriniai ir 41.76
praktiniai mokymai“ – 3 žm.

14.

2015-05-04

95 ecto benzinas – 40 l.

15.

2015-05-06

16.

2015-05-06

Rinkinys smėlio žaislų-20 vnt. mašina 227.00
smėlio-19 vnt. žaislas kastuvėlis- 18
vnt. žaidimas lauko- 10 vnt. žaislas
formelės smėlio- 25 vnt. žaislas
laistytuvas- 20 vnt.
Nusileidimas 2,50 m. – 1vnt.
80.00

79.90

46.88

UAB „Kajetonas“
Judita Rimaitienė
Onos
Čirvinskienės
mokymo centras
UAB
„JYSK
BALTIC“
Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi
ir
specializacijos
centras
UAB „GARFUS“
UAB „BREOLIS“
Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi
ir
specializacijos
centras
MARIJAMPOLĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
AUB „LUKOIL
BALTIJA“
Algirdo Pudinsko
prekybos firma

UAB „Simedva“

Vaikų žaidimo aikštelė „Riešutėlis“ – 1 999.00
vnt.
vaikų
žaidimo
aikštelė
„Pelėdžiukas“ – 1 vnt.
Kursai „Hospitalinių infekcijų kontrolė 27.80
ir profilaktika“ už suteiktas paslaugas
L. Paludnevičienei

17.

2015-05-08

18.

2015-05-12

19.

2015-05-20

20.

2015-05-20

21.

2015-05-26

22.

2015-05-26

23.

2015-05-26

24.

2015-05-28

Transporto paslaugos 2015 m. gegužės 16.10
15, 26 dienomis

25.

2015-05-28

Už seminarą „Kaip tėvus paversti 83.52
mokytojo
sąjungininkais
ugdant
vaikus“ – 6 žm.

26.

2015-05-03

27.

2015-06-04

Įvairios
prekės
(statybinės
santechnikos)
95 ecto benzinas – 74,85 l.

28.

2015-05-05

Dienynai

Programa „Zipio draugai“ pedagogo 27.00
kvalifikacijos tobulinimas SP – 1 vnt.
Termometrų su smeige patikra – 2 vnt. 35.74
Knyga Aš mokausi 1 – 18 vnt. knyga 79.66
Aš mokausi 2 – 18 vnt.
Knyga Rengiuosi į mokyklą 1 – 60 vnt. 379.32
Knyga Rengiuosi į mokyklą 2 – 60 vnt.
Gamtamokslinė edukacinė programa
150.00

ir 49.45
96.86
35.63

UAB „Simedva“

Slaugos
darbuotojų
tobulinimosi
ir
specializacijos
centras
Všį „Vaiko labui“
AB
„Kauno
metrologijos
centras“
UAB „Presvika“
UAB „Presvika“
Mobilusis sferinis
planetariumas MB
Kalvarijos
savivaldybės
kultūros centras
MARIJAMPOLĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB „GARFUS“
UAB „LUKOIL
BALTIJA“
Kalvarijos
savivaldybės
administracija

29.

2015-06-05

30.

2015-06-05

31.

2015-06-05

Veidrodis- 2 vnt. Žaidimas „Rūšiuok ir 452.51
skaičiuok“ – 1 vnt. Dėlionė „pilis“ – 1
vnt. Žaidimas „Veriamos figūros“ – 1
vnt. Smėlio žaislų rinkinys – 2 vnt.
Žaidimai: Magnetinė abėcėlė“ -1 vnt. 69.80
„Moku sudėti“ -1 vnt. „Moku atimti“ –
1 vnt. Loko ABC – 1 vnt. „Skaičiai“ –
1 vnt. Kaladėlės su raidėmis- 1 vnt.
Dėlionė-skaičiukai – 1 vnt
Mikrobiologiniai tyrimai
22.30

32.

2015-06-05

Parazitologiniai tyrimai

33.

2015-06-08

34.

2015-06-08

35.

2015-06-08

Šokdinkime liežuvėlį – 2 vnt. Saulutė – 23.38
2 vnt. Garsų Č ir DŽ tarimas- 1 vnt.
Noriu aiškiai kalbėti- 1 vnt.
Naujoji 3-mečio akademija- 1 vnt. 61.21
Pirmieji žingsneliai. Skaičiai-1 vnt.
Ūkio gyvūnai-1 vnt. Linksmosios užd.
Mažyliams-1 vnt. Pažįstame ūkio
gyvūnus- 1 vnt. Pažvelk ir atsakyk-1
vnt. Pasuk ratą ir surask-1 vnt. Kalėdų
dovana-1 vnt. 2-čio prat. Rinkinys-1
vnt. Skaityk ir klausyk-1 vnt.
Anderseno pasakos-1 vnt. Š. Pero
pasakos-1 vnt. Mokausi skirti garsus- 2
vnt.
Literatūra ugdytiniams
240.24

19.18

MB
„Baltas
puodelis“
K. Mickevičiaus
leidykla „Briedis“

Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija
K. J. Vasiliausko
įmonė
UAB „Presvika“

UAB

„Nieko

Balta magnetinė markerinė lenta 88.00
120x90- 2 vnt.
Už kursus „Saugus pacientų kūno 18.54
padėties keitimas, pakėlimas ir
perkėlimas“

36.

2015-06-08

37.

2015-06-11

38.

2015-06-17

Seminaras
„Liaudies
ikimokyklinio
amžiaus
muzikinėje veikloje – 3 žm.

39.

2015-06-23

Šaldytuvo ir
remonto darbai

40.
41.

2015-09-02
2015-09-03

Įvairios statybinės medžiagos
Šaldytuvas ZANUSSI

42.

2015-09-04

43.

2015-09-04

44.

2015-09-21

Puodas 1,5l.-11 vnt. puodas 3l-11 vnt. 237.50
puodas 5l-11 vnt. arbatinukas-1 vnt.
puodas 2l-11 vnt. puodas su rankena-2
vnt.
Stovelis pjaustymo lentoms-1 vnt. 246.93
keptuvė 28 cm.-1 vnt. puodas 5,3l-2
vnt. puodas 8,8l -2 vnt. magnetinis
peilių laikiklis -8 vnt.
Už mokymo kursus pagal prašymą
30.00

45.

2015-09-25

46.

2015-09-29

skalbimo

kūryba 41.76
vaikų

mašinos 125.66

252.80
185.00

Edukacinė ekspozicija Nariuotakojai 235.50
darželyje
Seminaras „Kaip užtikrinti kokybę 13.92
planuojant vaikų muzikinį ugdymą“

rimto“
UAB Daineka
Sveikatos
priežiūros
ir
farmacijos
specialistų
kompetencijų
centras
MARIJAMPOLĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
Beniaus
Kazlausko
paslaugų įmonė
UAB „GARFUS“
UAB „GARFUS“
Algirdo Pudinsko
prekybos firma
UAB
Baltic“

„Arvitra

UAB
„Pajūrio
sauga“
UAB „Mapeta“
MARIJAMPOLĖS
MEILĖS

47.
50.
51.

2015-09-30
2015-10-05
2015-10-05

52.
54.

2015-10-06
2015-10-07

55.

2015-10-07

56.

2015-10-09

57.

2015-10-16

58.

2015-10-21

59.

2015-10-22

60.
61.

2015-10-22
2015-10-29

Akriliniai dažai 1 l. -7 vnt.
Gesintuvų patikra
Mėsmalė Fama 12 CE – 1 vnt. N.
Plieno skarda 50/44/5.6
Šaldytuvas CSA 29023 BEKO
4 durų drabužinė su suoliuku – 10 vnt
2 durų drabužinė su suoliuku -9 vnt.
Mokymai : slėginių indų operatorius -1
žm. darb., ekspl., techn. Šilumos
įrenginb.- 1 žm. energetikos darbuotojų
atestavimas – 1 žm.
Techninių manometrų ir vakumetrų
patikra

250.00
1767.99

LUKŠIENĖS
ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB „Darijus“
Jonas Asijavičius
UAB
„Arvitra
Baltic“
UAB „GARFUS“
UAB „ARTOM“

249.95

UAB „SDG“

4.48

AB
„Kauno
meytrologijos
centras“
UAB
ELEKTROBAL
Sveikatos
priežiūros
ir
farmacijos
specialistų
kompetencijų
centras
UAB VR Trading“

58.88
54.00
582.98

Lempa lium. K. 26WG24d-3/8301 -10 29.32
vnt.
Už
suteiktas
paslaugas
L. 18.54
Paludnevičienės kursus kelialapio Nr.
15/9693

Už
mokymus
„Maitinimo 20.00
organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų
socialinės globos įstaigose tvarkos
aprašo
pakeitimai
ir
naujovės.
Valgiaraščio tvirtinimo pakeitimai“
Vaikų žaidimo aikštelė „Nykštukas“
400.00
Seminaras
„Metodinės
veiklos 55.68
tobulinimas, siekiant aukštos vaikų
ugdymo kokybės“

UAB „Simedva“
MARIJAMPOLĖS
MEILĖS
LUKŠIENĖS

62.

2015-10-30

63.

2015-11-03

64.

2015-11-05

65.

2015-11-06

66.

2015-11-06

Skystas muilas 500ml. -22 vnt skystas 110.03
antibakt. Rankų muilas 5 l. 3 vnt. pop.
Rankšl. Ritinyje 142 vnt. – 3 įpak.
Veido servetėlės 100 vnt. – 35 vnt.
Stacionarus kompiuteris, monitorius 605
Beno GL
Segtuvas archyvinis A4, kart. Su raišt., 1289-01-01
segtuvas A4 PP,
segtuvas A4,
segtuvas su perforacija A4 PP, įmautės
skaidrios A4 100vnt., klijai, kasetė HP
LJ 285, HP LJ 435, kasetė Canon 550
juoda, kasetė Canon 551 juoda,Canon
551 juoda,Canon 551 raudona, Canon
551 mėlyna, Canon 551 geltona, Canon
540 juoda, Canon 540 spalvota, Canon
541, popierius pioneer 80gsm A4.
Lėkštės
desertinės,
dubenėliai, 450
puodeliai.
Indų ploviklis su dezinfekuojančiais 1013.18
pr.1000 g.,wc valiklis pušų kv. 1000
ml., audinių baliklis acl citrinų kv.
1000 ml.,pav. plov. dezinfek. konc.
„jega 5u“ 1000 ml., (1,14kg), skystas
antibakter. Rankų muilas (su doz.) 500
ml.,spiritinė dez. priemonė su doz. 500
ml., orkaičių valiklis jega plius su
purkštuku 500 ml.,šveitimo milteliai
yplon 1 kg.(citrina).,konc. Rūgštinis
sanitarinis valiklis 1000 gr.,stiklo
valiklis
„ūla“(alkoholinis)
1000
ml.,kempinė indams maxi plius (5)

ŠVIETIMO
CENTRAS
UAB firma Koslita

Marius
Mrazauskas
Algirdo Pudinsko
prekybos firma

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
UAB firma Koslita

67.

2015-11-09

68.

2015-11-09

69.

2015-11-09

70.

2015-11-09

71.
72.

2015-11-11
2015-11-13

73.

2015-11-23

l.,skalbimo milteliai bonux color 4,5
kg/60
skalb.,indų
ploviklis
„ūla“sensitive 5 L (5,18 kg) wc
muiliukas įdėkle brait pine 40 g., wc
muiliukas dix įdėkle jūros 35 g., maišai
šiukšlėms 60 l (10vnt) okko.,maišai
šiukšlėms 20 l (50vnt) lenk.,šiušlių
dėžė clic 9 l kreminė., marlė
medicininė 5m x 90 cm., grindų
ploviklis
gėlių
aromatu
1000
ml.,šviestukai metaliniai toro (3vnt)
(286).,pop. Rankšluoščiai harmony
praktik xl., dekor 2 vnt. 100 lap.
Teptukai Nr.2,teptukai Nr.4, rinkinys 26.49
teptukų.
Spausdintuvas HP
122
Popierius
diplomams,
piešimo, dažai.
Žaislai-prizai

sąsiuvinis 45.80
54.20

Spaudas
13.00
Kompiuterinės ir programinės įrangos 266.28
remonto ir profilaktikos darbai, kietasis
diskas Seagate 500GB 3,5 7200 rpm,
kompiuterinio tinklo kabelis su
angaliais, bevielio tinklo stotelė ASUS
RT-N12+ router/AP/range extender,
tinklo skirstytuvas D- link 5 portai
RJ45
Popierius spalvotas mix,popierius 139.97
diplomams, popierius pioneer 80 gsm
A4, rėmelis 21x29,7 cm, pasakos apie
fėjas 27076, pasakos apie fėjas 27076,

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Marius
Mrazauskas
Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Šerkšnas
Marius
Mrazauskas

Algirdo Pudinsko
prekybos firma

74.
75.

2015-11-30
2015-12-02

gražiausios brolių grimų pasakos
27069, vištytė ir gaidelisa. Ropė
71102, mano vaikystės pasakos.
Pasaka veja pasaką 27151, pasaka veja
pasaką 27151, gražiausios lietuvių
pasakos 94153, gražiausios lietuvių
pasakos 93422, pasakos apie princus ir
princeses 27199, rašiklis, pieštukas,
popierius pioneer 80 gsm A4, popierius
lipnus
A4,
popierius
lipnus,
flomasteriai 24 sp., spalv. knyg.
Nuspalvink 29052, spalv. knyg.
Šarlotės voratinklis 1 dalis 30475,
spalv. knyg. Nuspalvink 29083, spalv.
knyg. Pažvelk man į akis 27649.
Telefonas Panasonic KX-TG 6811
41.40
63.58
Antgal srieg kamp 1/2x20x2 M
530021N/1075,emalė univ pentaprim
balt
3kg/2,7l(6),
fiksator
dur
617001/882101 mažas(10), grąžt a
klasės d 2.0x49 dln 338, grebl ved
stikl pl kot lr002 vagner(6), įvaras įsuk
6x60 htv01 (150-1200), įvaras kalam
6x40 (100-2400), įvaras kalam 6x50
(100-2400), kabelis bvv-p 3x1,5 balt
(50), kaišt gkp nail 10x50 su sr gt gkw
(100-800), laikikl popier regul uwr
balt(5-10), laikikl veidr e-130 pc(10),
lemp hal r50 42w e14 230v 2kh,
medsraigt 3.0x25 gelt zn (100016000), rozetė 1024-01 įž viršt ip 44
balt/pilk, spyna pakabin bc2938 38mm
pilka(6/72), sujungikl laid 681-004

Teo
UAB GARFUS

4mm
2/12p
(10),
sujungim
art603/230or ½“(10-250), sujungimas
srieg
20x20
(10-150),
šiukš
4042/r004077/r0420699l clic mė(12),
vamzd instal ips16f 10.7 gofr su viel
(50) vamzd šildym d20x2 daugiasl
(100m)
76.

2015-12-02

400

UAB
Simedva

77.

2015-12-03

27.44

VERNITAS

490

Marius
Mrazauskas

818.20

UAB Soneta

2015-12-06

Dielektrinių
pirštinių
bandymas,
įtampos indikatorių bandymas, įrankių
su izol. rank. bandymas.
Nešiojamas kompiuteris Asus x554LA
15.6/core
i3/4gb/1tb/hd5500/su
Windows
Patalynės komplektas „Linksmasis
Kiškutis
(melsva),
patalynės
komplektas
„Mikė
Pūkuotukas“
(rausva), kurjerio pristatymas.
Kursai-mokymai „Autizmas“

494.50

80.

2015-12-09

Literatūra

9.30

81.

2015-12-09

Elektroninės
svarstyklės
15kg, 65,40
ciferblatinės stalo svarstyklės10 kg

82.

2015-12-10

Literatūra

269.52

VšĮ
Lietuvos
sveikatos mokslų
universitetas
K. Mickevičiaus
leidykla
“BRIEDIS”
AB
Kauno
metrologijos
centras
UAB
“Nieko
rimto”

83.

2015-12-10

Literatūra

59.44

78.

2015-12-03

79.

2015-12-03

Vaikų žaidimo eikštelė „Nykštukas“.

UAB

“Nieko

rimto”
Nešiojamas kompiuteris Asus x554LA
15.6/core
i3/4gb/1tb/hd5500/su
Windows
Plastikinio darbo rankena, remonto ir
reguliavimo darbai
Transporto paslaugos
Arbatinukas 3,5ltr. n/pl, dubuo kūginis
16ltr n/pl, dubuo kūginis 21,5ltr n/pl,
peilis universalus 21cm „Pro Dynamic“
(geltona rank.), peilis universalus 21cm
„Pro Dynamic“ (raudona rank.), peilis
universalus 21cm „Pro Dynamic“
(mėlyna rank.), peilis universalus 21cm
„Pro Dynamic“ (žalia rank.),
Svarstyklės Dibal G 300S

490

Marius
Mrazauskas

32

Automtra

50.22
626.88

AUTORIDAS
UAB SCILIS

169.40

92
20.87
171.80

2015-12-16

Transporto paslaugos
Literatūra
Prijuostė „Rūta“ bordo, kelnės sp.
Bordo audinys Putinas, kepurėlė
„Snapelis“, prekių pristatymo išlaidos
Laminatorius

Ramūno
Paškevičiaus
prekybos
ir
paslaugų įmonė
AUTORIDAS
UAB Presvika
Valdo Mieldažio
įmonė „ValVija“

93.
94.
95.

2015-12-17
2015-12-17
2015-12-18

Literatūra
Literatūra
Molis

617
51.18
56.63

96.

2015-12-18

Virtuvėlės

84.

2015-12-10

85.

2015-12-10

86.
87.

2015-12-11
2015-12-11

88.

2015-12-11

89.
90.
91.

2015-12-12
2015-12-14
2015-12-14

92.

72

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
UAB Janida
UAB Gudragalvis
Baltaxia Kaunas
UAB
Giedrius
Andriukaitis a/k
37305100177

97.

2015-12-18

98.

2015-12-30

99.

2015-12-30

100.

2015-12-30

Cilindr spyn 60mm 30x30 5r akt cr diy, 728.12
dėžutė paskirstymo 2700 a.0020 pilka
ip54, gręžt akum 6271dwpe 12v
2x1.3ah, jungikl 03322 viršt 2kl ip 44
balt(12), kabelis kh05vv-u/nym 3x1.5
balt (100), kait. Lempos b215-240v60w e27 pramon. naud, kastuv snieg pl
46cm su kotu ir por (180, kėdė a193a01
šv ruda dirbtinė oda, kėdė iso v14 dirbt
oda juoda, keptuvė jj-26-x 26cm(6),
kilim durų sphinx 380 6197 60x90
pilkas, kopėčios buitinės vagner 1918 8
pakopų,
kotas
10832
medin
d22mm(48),laikikl kabel up 30 uv juod
(20), lemp hal stand 100w e27 2kh,
siurbl dulk vcc44e0s3b/xsb(Samsung),
šepet grind plov hy0128 su tel kotu
(24), šluota grindin dura extra
02488(12), šluota lauko be koto 30 cm
u300 (10), šviest oval 60 w 02101 ip44
pilk simet2, šviest pastat hd2014a 11w
g23 juod, , šviest pastat hd2014a 11w
g23 juod, vamzd instal ips16f (10.7) g
ofr su viel (50, vamzdis maišyt von
e.2110.05.350 5cm“s“.
Šildyt vand 10l po kriauk 221082 66.49
premium,žarna maišyt 50cm m8c/17v1/2 vamzd (50), žarna santech
50cm fil-nox v1/2-v1/2(10)
Vokas laminavimo
195.12
Knyga medžiagų sandėlio apskaitos 1943.05
vnt-9, Popierius Data Copy A4 80gsm
pak-50, Popierius Data Copy A4 80gsm

UAB GARFUS

UAB GARFUS

Algirdo Pudinsko
prekybos firma
Algirdo Pudinsko
prekybos firma

pak-25, popierius Image Coloraction
80g A4 pak-5, popierius diplomams
190gsm pak-2, popierius diplomams
190gsm pak-2, popierius spalvotas mix
pak-2, kartonas A1 vnt-40, kartonas A1
vnt-20, popierius Pioneer 80 gsm A4
pak-65, segtuvas A4 vnt-10, segtuvas
A4 vnt-10, segtuvas kart. A4su įsegėle
vnt-100, segtuvas su euro-perforacija
A4 vnt-25, segtuvas su euro-perforacija
A4 vnt-25, segtuvas arcgyvinis kart.
4cm vnt-150, rėmelis, rėmelis 13x18
vnt-30, lentynėlė vnt-10, lentynėlė vnt10, įmautės skaidrios A4 100-vnt pak10, popierius krepinis 5507 vnt-30,
pieštukas vnt-20, rašiklis gelio vnt-50,
žymeklis index vnt-18, kalendorius
stalinis 2016m vnt-18, tušinukas vnt-40,
kasetė Cannon YP45008 pildymas vnt10, kasetės Laser JetM1132MFP
pildymas vnt-6, kasetės PGBK551
pildymas
vnt-10,
kasetės
Laser
JetM1132MFP vnt-6, kasetė Cannon
YP4500 5 vnt-5, kasetės Laser
JetHP1006 vnt-4.

