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UAB „JURBARKO VANDNENYS“ 2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Data

2016-01-11

2016-01-19

2016-02-04

Pirkimo pavadinimas

Malkų skirtų kūrenimui

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
Malkos skirtos kūrenimui.
Malkoms skirta mediena turi
būti pristatoma supjaustyta
rastais po 3 metrus ilgio;
Numatomas kiekis – 50
kubinių metrų (m³) malkų su
pristatymu ir iškrovimu
perkančios organizacijos
nurodytoje vietoje – Muitinės
g. 1, Jurbarkas; malkos turi
būti pristatytos ne vėliau kaip
per 7 dienas nuo sutarties
pasirašymo;

Autorinės programinės
įrangos VD2000 paketo
naujų versijų bei
programinės įrangos
techninės priežiūros
paslaugų pirkimas

Perkama specializuotos
autorinės buhalterinės
programinės įrangos VD2000
techninis aptarnavimas ir
programos papildymai.

Finansinės atskaitomybės
audito paslaugų pirkimas

Paslaugos teikėjas atliks
finansinių ataskaitų rinkinio,
parengto pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės
aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą,
taip pat kitus teisės aktus,
auditą

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

VĮ Raseinių
miškų urėdija

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Sudaryta sutartis
įvykdyta visiškai.

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

09111400-4

Arūnas Šileika
(programinės
įrangos VD2000
kūrėjas)

Sudaryta sutartis
vykdoma iki
2016-12-31

72267000-4

UAB „Audata"

Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2016-0205

79211200

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
galutinė kaina
3746,16 € (su
PVM)
Pirkimo
procedūros
atliktos per
CVPIS
(Apklausos
būdu)
Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas
Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas

Pirkimo
numeris

2

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
Pagrindiniai šio pirkimo darbai
yra vandenvietės vandens
gerinimo įrenginių
projektavimas, įrangos
pirkimo, montavimo,
paleidimo ir derinimo darbai:
Suprojektuoti ir pastatyti
vandens gerinimo įrenginius
Jurbarko m. Jurbarko r. sav.
Planuojamas įrenginių našumas
– 1900 m3/d.

4.

2016-02-11

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
numatyto vykdyti
pirkimo „Jurbarko
miesto vandenvietės
vandens gerinimo
įrenginių projektavimas,
įrangos ir darbų
pirkimas“

5.

2016-02-17

Ratinio traktoriaus
pirkimas

6.

7.

2016-02-18

2016-02-19

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis
Konkurso
procedūros
baigtos. Sutartis
pasirašyta su A.
Žilinskio UAB
Sutartis
sudaryta. Jos
vykdymas
atidėtas iki kol
bus gautas
finansavimas.
Sudaryta sutartis
su UAB „Biržų
žemtiekimas“

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

Atviras
supaprastintas

277904

16700000-2

Atviras
supaprastintas

274986

2016-03-23

45252210–3

Sutartis įvykdyta
visiškai

71320000-7

Guminių tarpinių
pirkimas

Perkamos guminės tarpinių
vandens apskaitos prietaisams:
24×16×2=1000 vnt.;
24×16×3=5000 vnt.

UAB „Vinitoma

Sutartis įvykdyta
visiškai

44163200-2

Apklausos būdu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

Reguliavimo apskaitos
sistemos atnaujinimo
konsultacinių paslaugų
pirkimas

Vadovaujantis valstybinė kainų
ir energetikos komisija (toliau
– Komisija) 2014 m. gruodžio
28 d. nutarimu Nr. O3-942
„Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų
kainų nustatymo metodika“
parengti ataskaitų paketus

UAB „Enerlic
Baltic“

Sutartis įvykdyta
visiškai

66171000-9

Apklausa raštu

CVP IS
265237
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Eil.
Nr.

8.

9.

10.

11.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

2016-02-22

Civilinės atsakomybės
draudimo įmonės veiklai
apdrausti pirkimas

Bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo įmonės
veiklai apdrausti pirkimas

AAS
„Gjensidige
Baltic“ Lietuvos
filialas

Sutartis vykdoma

66516000-0

2016-02-23

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
numatyto vykdyti
pirkimo „Statybos darbai
Smalininkuose, Jurbarko
rajone“

Klojamo vandentiekio tinklo
ilgis - 4497,70 metrų, nuotekų
šalinimo tinklo - 4039,90
metrų.

Pirkimo
procedūros
baigtos. Sutartis
sudaryta su AB
„Požeminiai
darbai“

Sutartis sudaryta.
Jos vykdymas
atidėtas iki kol
bus gautas
finansavimas.

45000000–7

2016-02-26

2016-03-09

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas

45232423-3
45332000-3

Atviras
supaprastintas

Tušinukų su grafiniu
prekiniu ženklu UAB
„Jurbarko vandenys“
pirkimas

200 vnt. tušinukams su
grafiniu prekiniu ženklu UAB
„Jurbarko vandenys“

UAB
„Vinitoma“

Sutartis įvykdyta

44163200-2

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
FIDIC inžinieriaus ir
techninės priežiūros,
paslaugų pirkimas

Siekdama įgyvendinti ir gauti
finansavimą pagal 2014–2020
m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų
programos 5 prioritetą
„Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato
kaitos“, būtina įsigyti FIDIC
Inžinieriaus ir statybų

UAB „Ademo
techninė
priežiūra“

Sutartis sudaryta.
Jos vykdymas
atidėtas iki kol
bus gautas
finansavimas.

71247000-1

Apklausos būdu
(raštu)

CVP IS
pirkimo Nr.
270704

Pirkimo Nr.
CVPIS
267927
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Eil.
Nr.

12.

13.

Data

2016-03-09

2016-03-14

Pirkimo pavadinimas

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
administravimo,
viešinimo ir atrankos dėl
poveikio aplinkai
vertinimo paslaugų
pirkimas

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
numatyto vykdyti
pirkimo „geriamojo
vandens gerinimo
įrenginių bei vandens
tiekimo tinklų Veliuonos
miestelyje, Jurbarko
rajone statybos darbai“
pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
techninės priežiūros paslaugas
Siekdama įgyvendinti ir gauti
finansavimą pagal 2014–2020
m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų
programos 5 prioritetą
„Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir grupė„
prisitaikymas prie klimato
kaitos“, būtina įsigyti
administravimo, viešinimo ir
atrankos dėl poveikio aplinkai
vertinimo paslaugas

Veliuonos vandenvietės
vandens gerinimo įrenginių ir
centralizuoto vandentiekio
projektavimas, statinio
projekto ekspertizė, projekto
vykdymo priežiūra, statybos
darbai, įrangos pirkimo,
montavimo, paleidimo ir
derinimo darbai: suprojektuoti
ir pastatyti vandens gerinimo
(mangano šalinimo) įrenginius
ir centralizuotus vandentiekio
tinklus Veliuonos m., Jurbarko
r. sav. Planuojamas įrenginių
našumas – 120 m3/d.

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

UAB „Ademo
grupė“

AB „Požeminiai
darbai“

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Sutartis sudaryta.
Jos vykdymas
atidėtas iki kol
bus gautas
finansavimas.

Sutartis sudaryta.
Jos vykdymas
atidėtas iki kol
bus gautas
finansavimas.

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

71313400-9

45000000-7

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

75100000-7
79341000-6

Apklausa raštu.

CVP IS
pirkimo Nr
268094

Apklausa raštu.
2015 m.
gruodžio 29
įsakymu Nr. G48
supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių,
patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
„Jurbarko
vandenys“
direktoriaus
2014 m.
Rugsėjo 30 d.
Įsakymu Nr. G38, pakeitimo,
21,5 punktą

Atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Pirkimo Nr.
268960.
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Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

14.

2016-03-25

Darbuotojų skiepijimo ir
vakcinos nuo erkinio
encefalito pirkimas

15.

2016-04-13

Biuro popieriaus
pirkimas

2016-04-18

Atsiskaitymų už suteiktas
paslaugas (suvartotą
vandenį bei tvarkomas
nuotekas) paslaugas,
valdymo informacinės
sistemos, jos įdiegimo,
techninio aptarnavimo
bei serverio nuomos
paslaugų pirkimas

16.

17.

2016-05-03

Suoliukų bei betoninių
vazonų pirkimas

18.

2016-06-20

Elektros energijos
pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
Pagal 2015 m. sausio 30 d.
sudarytos uždarosios akcinės
bendrovės „Jurbarko
vandenys“ kolektyvinės
sutarties Nr. V.1–09 6.2.
punktą, darbdavys įsipareigojo
nemokamai paskiepti
bendrovės darbuotojus nuo
erkinio encefalito.
Vadovaudamasis apminėta
sutartimi paskiepti visi norintys
darbuotojai. Paskiepyti 12
darbuotojų
60 pak. A+ klasės biuro
popierių (ekskliuzyvinį, itin
aukšto lygumo ir baltumo) A4
formato
POnumatė įsigyti atsiskaitymų
už suteiktas paslaugas
(suvartotą vandenį bei
tvarkomas nuotekas) paslaugų
valdymo informacinę sistemą,
jos įdiegimo, techninio
aptarnavimo bei serverio
nuomos paslaugas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

UAB „Tavo
sveikatos namai“

Sutartis įvykdyta

33651660–2;

Novakopa, UAB

Sutartis įvykdyta

30197630-1

UAB
„Informatikos ir
ryšių
technologijų
centras“

Sutartis vykdoma

48000000-8

Perkami 2 suoliukai, 7
vidutinių dydžių betoninių
vazonai bei 1 didelis betoninis
vazonas.

UAB „Bipa“

Sutartis įvykdyta

39113000-7;

Elektros energija visiems UAB
„Jurbarko vandenys „

AB“Inter RAO“

Sutartis vykdoma

09310000-5

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

85141210–4

Apklausos būdu
POnerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

72250000-2
72317000-0

39298300-0

Pirkimo
numeris

Pirkimas
atliktas per
CPO

CPO10233

Apklausos būdu

CVPIS
275992

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas
Pirkimas
atliktas per

CPO88871

6

Eil.
Nr.

19.

20.

21.

Data

2016-08-02

Pirkimo pavadinimas

Bendrovės darbuotojų
draudimo nuo
nelaimingų atsitikimų
pirkimas

2016-08-04

Dėl vokavimo be voko
popieriaus viešojo
pirkimo

2016-08-05

Dėl biuro reikmenų
(kanceliarinių prekių)
pirkimo

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
objektams apie 1 400 000 kWh
per metus
Šio pirkimo objektas –
bendrovės darbuotojų
draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų (turtiniai interesai
susėję su apdraustojo mirtimi
ar neįgalumu.). Iš viso
draudžiamos 35 pareigybės ir
69 apdraustų darbuotojų
skaičius. Draudžiamųjų
darbuotojų, kuriems taikomas
draudimo galiojimas 24
valandas per parą ir 365 dienas
per metus sąrašas nuo 1 iki 11
pareigybės. Draudžiamųjų
darbuotojų, kuriems draudimas
galioja darbo, pakeliui į darbą
ir iš darbo metu, sąrašas. nuo
11 iki 35 pareigybės.
Vokavimo be voko popierius
V-formos, blankas, kurio
kraštinės suteptos klijais, o jo
kraštai perforuoti. Ant jo
tiesiogiai atspausdinamas
mokėjimo pranešimas, kuris
vėliau vokavimo be voko
mašinos pagalba sulankstomas į
voką. Tokio mokėjimo
pranešimo turinys tampa
maksimaliai apsaugotas nuo
neteisėto informacijos
disponavimo
Perkamas prekės, kurių
asortimentas atitinka BVPŽ
kodą 30100000-0 (Biuro
mašinos, įrenginiai ir
reikmenys, išskyrus

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
CPO

AAS
„Gjensidige
Baltic“ Lietuvos
filialas

UAB „Biuro
mašinos“

UAB „Dumiko
uždaroji akcinė
bendrovė“

Sutartis vykdoma

Sutartis vykdoma

Sutartis vykdoma

66516400-4

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas

30199710-0

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

30100000-0

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi

Pirkimo
numeris
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Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

kompiuterius, spausdintuvus ir
baldus).

22.

23.

2016-09-01

2016-10-12

Dėl orapūtės pirkimo
arba jos remonto darbų
pirkimo

orapūtė turi tikti
technologiškai vietoje
ankstesnis sugedusios orapūtės
vietoje.

Kieto kuro katilo
pirkimas

Kuro katilas turi atitikti
galiojančiuose norminiuose
teisės aktuose nustatytus
reikalavimus, standartus,
gamintojo instrukcijas. Katilas
turi būti pagamintas iš tokių
medžiagų, kurios užtikrintų
saugų (visais atžvilgiais:
sveikatos, priešgaisrinės saugos
ir t.t.), efektyvų katilo
naudojimą ir kad būtų galima
užtikrinti 800 kvadratinių
metrų patalpų šildymą šalto
sezonu metu.

UAB „August ir
Ko“

UAB „Vilpra“

Sutartis įvykdyta.

Sutartis įvykdyta.

45252130-8

44621200)

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas
Apklausa
žodžiu. Dėl
techninių,
meninių
priežasčių ar dėl
objektyvių
aplinkybių tik
konkretus
tiekėjas gali
patiekti
reikalingas
prekes, pateikti
paslaugas ar
atlikti darbus ir
nėra jokios
kitos
alternatyvos.

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

Pirkimo
numeris

8

Eil.
Nr.

24.

25.

26.

27.

Data

2016-10-12

Pirkimo pavadinimas

Dėl biuro popieriaus
pirkimo

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
60 pak. A+ klasės biuro
popierių (ekskliuzyvinį, itin
aukšto lygumo ir baltumo) A4
formato.

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis
Eurobiuras,
UAB,

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Sutartis įvykdyta

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

2016-10-12

UAB „Jurbarko vandenys“
paskiepijo savo darbuotojus
vakcina nuo sezoninio gripo.

VŠĮ " Jurbarko
rajono pirminės
sveikatos
priežiūros
centras

Sutartis įvykdyta

33651660-2;

2016-10-25

Administracinių patalpų
remonto darbų pirkimas

Administracinių patalpų
remonto darbus – perdažyti
vyr. ekonomistės kabineto
sienas.

UAB „DK
statyba“

Sutartis įvykdyta

45442180-2

Panardinamos
propelerinės maišyklės
pirkimas

Pagrindinis reikalavimas
tiekėjams buvo, jog siūloma
maišyklė turi būti suderinama
su dabar veikiančiais valymo
įrenginiais. Nes vietoje
sugedusios maišyklės gali būti
sumontuota tik tam tikrų
parametrų, išmatavimo ir
pajėgumo maišyklė ir ji turi
atitikti su dabar veikiančiais
mechanizmais.

UAB „Vandens
siurbliai“

Sutartis vykdoma

(BVPŽ kodas
45252130-8

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
Pirkimas
atliktas per
CPO

30197630-1

Bendrovės darbuotojų
paskiepijimo nuo
sezoninio gripo

2016-10-14

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

85141210-4

Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

Atliktas mažos
vertė pirkimas
Apklausos
būdu. 3
Tiekėjai
apklausti raštu
ir per CVP IS

Pirkimo
numeris

9

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

2016-10-31

Anglies dioksido,
deguonies pirkimas

Dujos bus perkamos pagal
poreikį, kurio tikslus kiekis
nėra žinomas sutarties
sudarymo momentu.

UAB „KęSek“

Sutartis vykdoma

24100000-5

29.

2016-11-04

Asmens spec. apsaugos
priemonių pirkimas

Priemonės bus perkamos pagal
poreikį, kurio tikslus kiekis
nėra žinomas sutarties
sudarymo momentu

UAB Sabelijos
prekyba

Sutartis vykdoma

18100000

30.

2016-12-06

Stacionaraus kompiuterio
su monitoriumi pirkimas

Perkamas vienas stacionaraus
kompiuterio su monitoriumi.
Su SSD įranga.

UAB „Life ride“

Sutartis įvykdyta

30213300-8

28.

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
Apklausa
žodžiu PO
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
metų pirkimo
suma neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)

Pirkimo
numeris

10

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

31.

2016-12-06

Viešojo fiksuoto telefono
ryšio paslaugų pirkimas

32.

2016-12-06

Interneto paslaugų
pirkimas

33.

2016-12-07

Šienapjovės pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

AB „TEO“

Sutartis vykdoma

64211000-8

interneto paslaugų greitis
(nemažiau nei 100 mb/s)

AB „TEO“

Sutartis vykdoma

72400000-4

šienapjovė diskinė

Uždaroji akcinė
bendrovė
„LAUMETRIS“

Sutartis vykdoma

16310000-1

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
per visą
sutarties
laikotarpį suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
per visą
sutarties
laikotarpį suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
PO parengė
raštiškas
konkurso
sąlygos..
Apklausos
būdu, buvo
kreiptasi į 3
tiekėjus.

Pirkimo
numeris

Konkursinį
organizavo
per CVP IS,
pirkimo Nr.
307719

11

Eil.
Nr.

34.

Data

Pirkimo pavadinimas

2016-12-09

Puspriekabės pirkimas

35.

36.

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Priekaba skirta traukti
lengvuoju automobiliu.

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

UAB „Tauriga“

Sutartis įvykdyta

34200000-9

2016-12-12

Vandens apskaitos
prietaisų metrologinės
patikros bei jų remonto
darbų pirkimas

UAB „Kauno
vandenys“

Sutartis vykdoma

71632000-7

2016-12-19

Malkų skirtų kūrenimui

VĮ Tauragės
miškų urėdija

Sutartis vykdoma.

09111400-4

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

50411100-0;

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršys
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
Pirkimo
procedūros
atliktos per
(Apklausos
būdu)

Pirkimo
numeris

CVPIS
Nr.309596

