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UAB „JURBARKO VANDNENYS“ 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

1.

2017-01-04

Spausdintuvo pirkimas

Spausdintuvas mokėjimo
pranešimams spausdinti

2.

2017-01-05

Technologinio proceso
informacinio valdymo,
automatikos, apsauginių
sistemų techninės
priežiūros ir aptarnavimo
paslaugoms pirkti

Automatikos servisas, priežiūra

3.

2017-01-05

Nuotekų tinklų
renovacijos esančių
Kranto gatvėje, Jurbarkas
techninio–darbo projekto
paslaugų pirkimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis
Dumiko
uždaroji akcinė
bendrovė i.m.
158265926

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

Pirkimo
procedūros
įvykdytos

30232110-

Automatinių
Sistemų
Servisas, UAB

Vykdomos
pirkimo
procedūros

72514300

Ademo grupė,
UAB

Vykdomos
pirkimo
procedūros

713222000

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
Žodžiu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės,
paslaugų

Pirkimo
numeris

2

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

4.

2017-01-26

Požeminio vandens
Jurbarko vandenvietėje
monitoringo pirkimas

2017 m. požeminio vandens
Jurbarko vandenvietėje
monitoringo paslaugų pirkimas

UAB „Vilniaus
Hidrogeologija“
122903070

Sutartis įvykdyta

90733000-4

5.

2017-01-27

Biuro popieriaus
pirkimas

UAB „Antalis“

Sutartis įvykdyta

30197630-1

6.

2017-01-30

Finansinės atskaitomybės
audito paslaugų pirkimas

180 pak. A+ klasės biuro
popierių (ekskliuzyvinį, itin
aukšto lygumo ir baltumo) A4
formato
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

UAB „Audata"

Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2017-0331

79211200

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
paslaugų suma
neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Pirkimas
atliktas per
CPO (Nr.
CPO30167)
Žodžiu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12

Pirkimo
numeris

3

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

7.

2017-01-31

Oro kompresorius

8.

2017-02-01

Guminių tarpinių
pirkimas

Perkamos guminės tarpinių
vandens apskaitos prietaisams:

9.

2017-02-10

Draudimo paslaugų
pirkimas

a.) Civilinės atsakomybės
draudimo įmonės veiklai
apdrausti pirkimas (Bendrosios
civilinės atsakomybės
draudimo įmonės veiklai
apdrausti); b.) Bendrovės
darbuotojų draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų (turtiniai
interesai susėję su apdraustojo
mirtimi ar neįgalumu.); c.)
Lietuvos Respublikos
transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo
paslaugos;

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

AB „Lytagra“

Pirkimas
įvykdytas

42123400-1)

UAB „Eccua“

Pirkimas
įvykdytas

44163200-2

Vykdomos
pirkimo
procedūros

66500000-5
Draudimo ir
pensijų
paslaugos

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
punktas).
Apklausos būdu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
Apklausos būdu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo suma
neviršijo
3000,00 €
(Taisyklių 49.12
punktas)
Apklausa raštų
per CVP IS Nr.
315112
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus mažiausia
kaina)

Pirkimo
numeris

4

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

d.) Transporto priemonių
draudimas (KASKO).
Sklendės su elektrinę pavara
montuojama smėliagaudėje

10.

2017-02-14

Sklendės su elektrinę
pavara

11.

2017-02-14

Apsaugos plombų,
plombavimo vielos,
apsauginių lipdukų
pirkimas

Dėl ant vandens apskaitos
prietaisų montuojamų
apsaugos plombų, plombavimo
vielos, apsauginių lipdukų
pirkimo“. vienkartinio užrakto
plomba. Prekės perkamos.
Fiksuotas įkainis per visą
sutarties laikotarpį.

12.

2017-02-14

Pašto korespondencijos
paslaugų pirkimas

Korespondencijos pristatymas
38-iems Jurbarko rajono kaimų
gyventojams

13.

2017-03-23

Sofos-lovos pirkimas

UAB ,,Vertybių
sauga“

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

Vykdomos
pirkimo
procedūros

44522100-6
Sklendės

Pirkimas
įvykdytas

35121500-3

Vykdomos
pirkimo
procedūros

79571000-7

Pirkimas
įvykdytas

39100000-3

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

44333000-3
viela;
44423400-5
ženklai ir
susiję
gaminiai
(30199763-6
Nuo
vagysčių
apsaugantys
lipdukai

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

Žodžiu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Žodžiu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Pirkimas
vykdomas per
CPO. Nr.
CPO95947
Žodžiu
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės

Pirkimo
numeris

5

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

14.

2017-03-31

Verslo ir valdymo
konsultacinės bei
susijusios paslaugų
pirkimą

UAB „Verslo
aljansas“

Vykdoma sutartis

79400000-8

15.

2017-04-05

Apšvietimo įrenginių ir
elektros šviestuvų
pirkimas

UAB ,,Vilniaus
kooperacijos
prekyba‘‘

Vykdoma sutartis

31500000-1

16.

2017-04-05

Baterijų, elementų,
smulkių baterijų pirkimas

UAB ,,Vilniaus
kooperacijos
prekyba‘‘

Vykdoma sutartis

31680000-6

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be

Pirkimo
numeris

6

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

17.

2017-04-05

Dažų, lako ir mastikos
pirkimas

UAB ,,Vilniaus
kooperacijos
prekyba‘‘

Vykdoma sutartis

44800000-8

18.

2017-04-05

Elektros skirstymo ir
reguliavimo aparatų
pirkimas

UAB ,,Vilniaus
kooperacijos
prekyba‘‘

Vykdoma sutartis

31230000-7

19.

2017-04-05

Įrankių, spynų, raktų,
vyrių, tvirtinimo detalių,
grandinės ir spyruoklių
pirkimas

UAB ,,Vilniaus
kooperacijos
prekyba‘‘

Vykdoma sutartis

44530000-4

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų

Pirkimo
numeris

7

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

20.

2017-04-06

Avalynės pirkimas

UAB „Sabelijos
prekyba“

Vykdoma sutartis

18800000-7

21.

2017-04-06

Darbo drabužių pirkimas

UAB „Sabelijos
prekyba“

Vykdoma sutartis

18100000-0

22.

2017-04-11

Mašinų mechaninei jėgai
gaminti ir naudoti
pirkimas

UAB „Vandens
siurbliai"

Vykdoma sutartis

42100000-0

23.

2017-05-11

Lynų ir kabelių pirkimas

UAB ,,Vandens
siurbliai

Vykdoma sutartis

31321400-6
Kabeliai po

Perkami giluminiai, nuotekų
siurbliai, panardinamos
maišyklės pagal sudaryta prekių
katalogą. Tikslus prekių kiekis
iš anksto nėra žinomas dėl
ateityje galimai įvyksiančių
gedimų. Pirkimu užtikrinama
nenutrūkstamas veikiančių
įrenginių funkcionavimas.
kabelių (vandeniui atsparūs) ir
lynų (200,00 €) nuperkame per

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

43132400-1
Lynų įranga

viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
PO nerengė
raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Apklausa raštų
per CVP IS Nr.
325473
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus mažiausia
kaina)
Prekė kaina
pateikta žodinio

Pirkimo
numeris

8

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

metus apytiksliai už 1000,00.

24.

2017-05-30

Jurbarko miesto nuotekų
valymo įrenginių
perteklinio dumblo
sausinimo technologinės
grandies rekonstrukcijos
techninio darbo projekto
parengti pirkimas

25.

2017-06-12

Palapinės– paviljono
pirkimas

Šiuo metu, padidėjus veikliojo
perteklinio dumblo kiekiui,
esama įranga yra nepajėgi
nusausinti, jai veikiant 8 val.
per dieną ir 5 dienas per
savaitę. Be to, įrangai jau dirba
8 metus ir yra stipriai
nusidėvėjusi, todėl norint ją
pakeisti būtina parengti
Jurbarko miesto nuotekų
valymo įrenginių perteklinio
dumblo sausinimo
technologinės grandies
rekonstrukcijos techninio
darbo projektą, tam, kad
tiksliai nustatyti darbų, įrangos
apimtis, rekonstrukcijos darbų
kainą.
Palapinė-paviljonas 5 × 10 m
su PVC danga

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ
vandeniu

UAB „Rusnė“

Sutartis įvykdyta

45252200-0

SIA Averto
(Latvija)

Sutartis įvykdyta

39522530-1
Palapinės

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
pasiūlymo
(apklausos
būdu) metu.
Prekės privalo
atitikti fiksuotą
įkainį nurodytą
Priede Nr. 1
(prekių
katalogas),
kurių įkainis
nekeičiamas per
visą sutarties
laikotarpį,
išskyrus
Sutarties
sąlygas. Sutartis
sudaryta raštu.
Pirkimas
atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus mažiausia
kaina)

Žodžiu
PO nerengs
raštiškų

Pirkimo
numeris

Pirkimas
atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Pirkimo Nr.
332907.

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

26.

2017-06-12

Pagal projektą „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
Vandentiekio ir nuotekų
surinkimo tinklų
Jurbarke, kranto,
kriaušių, vyšnių, sodų bei
Dariaus ir Girėno gatvėse
statybos darbams pirkti

Kranto gatvėje rekonstruojami
vandentiekio ir buitinių
nuotekų šalinimo tinklai.
Vandentiekio tinklų (D63 mm)
ilgis -112 m. Buitinių nuotekų
šalinimo tinklų (D200 mm)
ilgis 115 m. bei vandentiekio
bei nuotekų tinklų plėtra
Kriaušių, Vyšnių, Sodų bei
Dariaus ir Girėno gatvėse.
Vandentiekio - 88,60 metrai,
nuotekų – 161,90 m

A.Žilinskis ir Co
UAB

Sutarties
vykdymas atidėtas
iki kol bus
paskirtas
papildomas
finansavimas ir,
kai Rangovas
pateiks sutarties
atlikimo garantiją.

45000000-7

27.

2017-06-23

Parengtinio valymo
įrenginio (mechaninio
valymo grotų) pirkimas

Nuotekų valyklos pirminio
valymo įrenginys –
mechaninės valymo grotos.
Medžiagiškumas – metalas
(plienas).

August ir Ko

Sutartis vykdoma

45252200-0

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
konkurso
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Apklausa raštu.
Kadangi prekės
suma viršys
3000,00, tačiau
nesieks
145000,00 €
(be PVM)
(darbai)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12
punktas).
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus mažiausia
kaina)
Apklausa raštu.
Kadangi prekės
suma viršys
3000,00, tačiau
nesieks 58
000,00 € (be
PVM) (darbai)
(Supaprastintų
viešųjų pirkimų
taisyklių 49.12

Pirkimo
numeris

Pirkimas
atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Pirkimo Nr.
335405.

Pirkimas
atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Pirkimo Nr.
338555

10

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

28.

2017-06-28

Elektros energijos
pirkimas

29.

2017-07-18

Priešgaisrines, aptvarų
signalizacijų stebėjimo,
apsaugos nuo užpuolimo
ir reagavimo paslaugų
pirkimas

30.

2017-07-19

Signalizacijos techninio
aptarnavimo paslaugų
pirkimas

31.

2017-07-19

Vandens apskaitos
prietaisų pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

apie 1.470.000,00 kW per
metus (Sąrašas objektų (98
vnt.), detalus objektų sąrašas
pateikimas EXCEL faile "UAB
Jurbarko vandenys sąrašas
objektų, kuriems bus teikiama
elektros energija")
Paslaugos teikėjas turės
užtikrinti UAB „Jurbarko
vandenys“ vandenviečių nuo
gaisro, aptvertų teritorijų
apsaugą, o esant užpuolimui
reaguoti į tai.
Paslaugos teikėjas turės
užtikrinti UAB „Jurbarko
vandenys“ pastatuose ar
patalpose išvardintuose šios
sutarties priede Nr.1
„Aptarnaujamų objektų
sąrašas“, kur įrengtos
apsauginės įsilaužimo ir
užpuolimo, gaisro
signalizacijos, vaizdo stebėjimo
sistemų, vykdys priemonių
techninį aptarnavimą, priežiūrą
bei remontą.
Reikalingi buitiniai ir įvadiniai
mechaniniai, vienasraučiai šalto
vandens sauso tipo skaitikliai B
klasės DN 15. Viso – 190 vnt.

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
punktas).
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus mažiausia
kaina)
Pirkimas
atliktas per
CPO

INTER RAO
Lietuva, AB

Sutartis vykdoma

09310000-5

UAB
„Rimsauga“

Sutartis vykdoma

79710000-4

Paslaugos kaina
pateikta žodinio
pasiūlymo
(apklausos
būdu) metu.

UAB
„Rimsauga“

Sutartis vykdoma

50610000-4

Paslaugos kaina
pateikta žodinio
pasiūlymo
(apklausos
būdu) metu.

UAB
„Informatikos ir
ryšių
technologijų
centras“

Sutartis įvykdyta

38421100-3

Žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso

Pirkimo
numeris

CPO100439

11

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

32.

2017-07-20

Vandens apskaitos
prietaisų metrologinės
patikros bei jų remonto
darbų pirkimas

Paslaugų gavėjas pagal poreikį
perka iš Paslaugų tiekėjo
Vandens apskaitos prietaisų
metrologinės patikros bei
vandens apskaitos prietaisų
remonto darbus

UAB „Kauno
vandenys“

Sutartis vykdoma.

Paslaugų
asortimentas
atitinka BVPŽ
71632000-7
Techninio
tikrinimo
paslaugos;

33.

2017-08-02

Vokavimo be voko
popieriaus pirkimas

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

UAB „Biuro
mašinos“

Sutartis vykdoma

30199310-6

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

50411100-0;
Vandens
skaitiklių
remonto ir
priežiūros
paslaugos

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
sąlygų, kadangi
pirkimo, prekės
suma neviršys
3000,00 € (be
PVM)
Apklausa
žodžiu.
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu.
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017

Pirkimo
numeris

12

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

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

maksimaliai apsaugotas nuo
neteisėto informacijos
disponavimo (specialus
popierius)

34.

2017-08-03

Dokumentų valdymo
sistemos paslaugų
pirkimas

Sistemos paskirtis –
dokumentų valdymo procesų
elektroninėje erdvėje
užtikrinimas debesijos
kompiuterijos pagrindu:
įstaigos sudarytų (siunčiamų,
vidaus dokumentų, sutarčių ir
kt.) ir gautų dokumentų
apskaita, dokumentų rengimas,
parengtų ir gautų dokumentų
administravimas, saugojimas ir
dokumentų paieškos
užtikrinimas.

UAB „Idamas“

Sutartis vykdoma

72322000-8

35.

2017-08-07

Vamzdžių ir jungiamųjų
detalių pirkimas

Pirktinos prekės bus
naudojamos avarijų

UAB „Eccua

Sutartis vykdoma

44163000-0

72200000-7
72250000-2

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu.
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu.

Pirkimo
numeris

13

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

likvidavimui ir pan., todėl
tikslus prekių poreikis nėra
žinomas (nei kiekis, nei
asortimentas).

36.

2017-08-07

Archeologinių detaliųjų
tyrimų ir archeologinių
žvalgymų atlikimas
pirkimas

apie 160 kv.m. trąsos dalies
archeologinių detaliųjų tyrimų
ir apie 200 m. trąsos vietoje
archeologinių žvalgymų.
Darbai atliekami Kranto g.,
Nemuno g., ir Stoties g.
Smalininkų mieste.

UAB „Statybų
archeologija“

Sutartis vykdoma

71351914-3

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
Apklausa
žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios

Pirkimo
numeris

14

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

37.

2017-08-08

Informacinių valdymo,
automatikos, apsauginių
sistemų techninės
priežiūros ir aptarnavimo
paslaugų pirkimas

siekiama užtikrinti nenutrūkstą
geriamojo vandens tiekimą bei
nuotekų tvarkymą vartotojams,
kiek tai susėję su automatikos,
programines įrangos,
telemetrijos priežiūra,
techniniu aptarnavimu, visų
įrenginiu valdymu

UAB
„Automatinių
sistemų servisas

Sutartis vykdoma

72514300-4

38.

2017-08-11

Paskolos suteikimo
paslaugų pirkimas

siekiama gauti paskolą 300 000
€ paskolą už kuo mažesnes
palūkanas. Paskola skirta
2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga,

Luminor Bank
AB

Sutartis vykdoma

66113000-5

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa raštu

Pirkimo
numeris

15

Eil.
Nr.

Data

Pirkimo pavadinimas

39.

2017-08-17

Degalų pirkimas

40.

2017-08-30

Nugeležinimo filtro ir jo
komplektuojamų detalių
pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas
gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko
rajone Nr. 05.3.2-APVA-R014-71-0001“ projekto
finansavimui
Bendrovės automobiliams kitai
technikai bus perkami degalai:
Benzinas A-95 apie 5000 Ltr ir
Dyzelinas apie
56 000 Ltr

Nugeležinimo filtras kartu su jį
komplektuojamomis detalėmis
bus įrengtas Kazikėnų kaime.
Filtro našumas turi būti nuo
1,49 m3 per val. iki 2.89 m3
per val. Filtru bus
išfiltruojamas minėto kaimo
vandenvietės geriamasis
vanduo nuo geležies.

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

UAB „Fleet
uninon“

Sutartis vykdoma

09132100-4

UAB „Kauno
hidrogeologija“

Sutartis vykdoma

42912300-5

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys

09134200-9

05 Skelbiama
apklausa (vert.
krit. - Kainos ar
sąnaudų ir
kokybės
santykis)
(ekonominis
naudingumas)
Apklausa
žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų

Pirkimo
numeris

Pirkimas
atliktas per
Centrinės
perkančios
organizacijos
informacinę
sistemą.
Pirkimo Nr.
345485

16

Eil.
Nr.

41.

Data

Pirkimo pavadinimas

Darbuotojų skiepijimo
paslaugų bei vakcinos
nuo sezoninio gripo, kitų
vakcinų pirkimas

Informacija
trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Vadovaujantis
2015 m. sausio 30 d. sudarytos
uždarosios akcinės bendrovės
„Jurbarko vandenys“
kolektyvinės sutarties Nr. V.109, 6.2 punktu, visi norintys
pasiskiepyti nuo sezoninio
gripo darbuotojai, skiepijami
nemokamai.
Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. V-710 ,,Dėl
darbuotojų, kurie skiepijami
darbdavio lėšomis, profesijų ir
pareigybių sąrašo
patvirtinimo“, darbuotojai
dirbantys nuotėkų ir atliekų
šalinimo, sanitarinių sąlygų
užtikrinimo ir panašioje
veikloje, skiepijami nuo
stabligės, hepatito a ir vidurių
šiltinės

Informacija
apie nustatytą
laimėtoją ir
ketinimą
sudaryti
sutartis

UAB „Tavo
sveikatos namai“

Informacija
apie pradeda
mus pirkimus,
apie sudarytą
sutartį

Sutartis įvykdyta

Pagrindinis
pirkimo
objekto
kodas pagal
BVPŽ

33651600-4

Papildomi
kodai (jei
yra)
BVPŽ

Pirkimo
būdas jo
pasirinkimo
priežastys
taisyklių 24 bei
25.1 punktais.
Apklausa
žodžiu
Perkančioji
organizacija
nerengė raštiškų
konkurso
sąlygų, kadangi
vadovavosi
UAB „Jurbarko
vandenys“2017
m. liepos 13 d.
direktoriaus
įsakymu Nr. G29 patvirtintų
uždarosios
akcinės
bendrovės
,,Jurbarko
vandenys“
mažos vertės
pirkimų

Pirkimo
numeris

