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UAB „JURBARKO VANDNENYS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS
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1. 2015-
01-04

Finansinės
atskaitomybės
auditopaslaugų
pirkimas

UAB „Audata“ Sutartis
įvykdyta
Pirkimopradžia
laikytinašio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėjedata.
Pabaiga2015-
03-10

79211200 Pirkimogalutinė
kainaneturi
viršyti 3000 € be
PVM.
Pirkimo
procedūrosbus
atliktosžodžiu.

2. 2015-
01-04

Darbuotojų
paskiepijimo
paslaugųbei
vakcinosnuo
erkinioencefalito
pirkimas

Perkančioji organizacija
ketinapaskiepyti visus
bendrovėsdarbuotojus
vakcinanuoerkinio
encefalito.

UAB „Tavo
sveikatos
namai“

Pirkimopradžia
laikytinašio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėjedata.
Pabaiga2015-02-
25
Realinė
sutartis.

33651600-4 Pirkimogalutinė
kainaneturi
viršyti 3000 € be
PVM.
Pirkimo
procedūrosbus
atliktosžodžiu.

3 2015-
01-04

Malkųskirtų
kūrenimui

75 kubiniųmetrų(m³)
malkų. Malkosskirtos
kūrenimui. Malkoms
skirtamedienaturi
būti pristatoma
supjaustytarastaispo3
metrusilgio;
Numatomaskiekis– 50
kubiniųmetrų(m³)

VĮ Raseinių
miškųurėdija

Sudaryta
sutartis
įvykdyta
visiškai.

09111400-4 Pirkimogalutinė
kainaneturi
viršyti 3000 € be
PVM.
Pirkimo
procedūrosbus
atliktosžodžiu.
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malkųsupristatymuir
iškrovimuperkančios
organizacijosnurodytoje
vietoje– Muitinėsg. 1,
Jurbarkas; malkosturi
būti pristatytosnevėliau
kaip per40 dienųnuo
sutartiespasirašymo;
perkančioji organizacija
pasiliekateisęvisą
numatomąkiekį gauti
dalimis, apmokantuž
kiekvienądalį atskirai
arbakai pristatomasvisas
sutartyjenumatytas
kiekis. šiuoatveju
delspinigiai
neskaičiuojami, kol
nesibaigė40 dienų
terminas; užatvežtas
malkasmokamapagaljų
faktinį kiekį persutartyje
nurodytąterminą;
malkoskurui
pateikiamosII (antros)
kaitrumogrupės(MLII),
stambumoklasė– S3,
nesupuvusi (gali turėti
tikšiektieksmulkių
pūvančiųjųšakųB klasė)
irnetuščiavidurė; Malkos
pateikiamostikiš
lapuočiųmedžių.
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4. 2015-
01-13

Projekto„vandens
tiekimoirnuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtraJurbarko
rajone
(Smalininkuose)“
statybosdarbams
pirkimas(G-24)

Techninių
specifikacijų
projektas
paskeltas, kurio
pabaiga2014-
06-27 12:00, kiti
pirkimo
dokumentai
ruošiami

Pirkimo
procedūros
vykdomos

45000000-7 Atviras
konkursas.

159196

5. 2015-
01-04

Lengvojokrovinio
automobilio
pirkimas

UAB "Hokla" Pirkimo
procedūros
baigtos

34130000-7 Apklausosbūdu.
Prekėskaina
neturėjoviršyti
10.000 € (be
PVM)

222853

6. 2015-
01-04

Dėlvandentiekioir
nuotekųtinklų
Jurbarkestatybos
techninioprojekto
parengimopirkimo

parengti techninį
projektąvandentiekioir
nuotekųtinklųJurbarke
statybostechninio
projektodokumentų
parengimas

UAB „Ademo
grupė“

Pirkimo
procedūros
baigtos

71320000-7 Apklausosbūdu.
Prekėskaina
neturėjoviršyti
11.500,00 € (be
PVM)

221926

6. 2015-
01-04

Dėlvandentiekioir
nuotekųtinklų
Jurbarkestatybos
techninioprojekto
parengimopirkimo

parengti techninį
projektąvandentiekioir
nuotekųtinklųJurbarke
statybostechninio
projektodokumentų
parengimas

UAB „Ademo
grupė“

Pirkimo
procedūros
baigtos

71320000-7 Apklausosbūdu.
Prekėskaina
neturėjoviršyti
11.500,00 € (be
PVM)

221926

7. 2015-
02-01

Biuroreikmenų
pirkimas

Pirkėjas pagal poreikį
perka iš Pardavėjo biuro
reikmenis (kanceliarines
prekes) Prekių
asortimentas atitinka
BVPŽ kodą 30100000-0
(Biuro mašinos, įrenginiai
ir reikmenys, išskyrus

Dumikouždaroji
akcinėbendrovė

Pirkimo
procedūros
baigtos

30100000-0 Apklausosbūdu
Sutartissudaroma
irtęsęsi 18
mėnesių. Sutartis
nutraukiama
beatskiro
pranešimo, jei
prekiųsumą
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kompiuterius,
spausdintuvusirbaldus).

viršija3000,00 €
(eurų) bePVM

8. 2015-
02-01

Kompiuterinėsir
programinės
įrangos
aptarnavimobei
remontopaslaugų
pirkimas

Viso aptarnaujami ne
mažiau nei 20
kompiuterių su
programine įranga, 8
spausdintuvai, 1
vokavimo be voko
mašina, serveris, tinklai

Dumiko
uždaroji akcinė
bendrovė

Pirkimo
procedūros
baigtos

50320000-4 50310000-1 Apklausosbūdu CVPIS
121649

9. 2015-
02-01

Biuropopieriaus
pirkimas

Perkamas biuropopierius
perCPO

Eurobiuras,
UAB

Įvykęs
konkursas
CPO58541

CPO

10. 2015-
04-18

Ratiniotraktoriaus
pirkimas

Uždaroji akcinė
bendrovė
"Biržų
žemtiekimas"

Pirkimo
procedūros
baigtos

16700000-2 Supaprastintas
atviraspirkimas

11. 2015-
05-26

Biuropopieriaus
pirkimas

Perkamas biuropopierius
perCPO

Officeday, UAB Įvykęs
konkursas
CPO66190

CPO

12. 2015-
06-09

Nuotekų siurblinės
pirkimas

Nuotekųsiurblinės
pirkimas–pardavimas, jos
pristatymasį vietą
Pirkėjui, montavimas
vietoje, paleidimo–
derinimodarbai.

UAB „Vandens
siurbliai“

Pirkimo
procedūros
baigtos

Apklausosbūdu

13. 2015-
06-04

Elektrosenergijos
pirkimas

INTER RAO
Lietuva, AB

Pirkimo
procedūros
baigtos
CPO67150

CPO
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