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2015-02-04 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 53,00                      

2015-02-27 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 62,75                      -

2015-03-17 Biuro reikmenys (30197630-1; 30237300-2) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 153,53                    -

2015-03-26 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 150,07                    -

2015-04-29 Biuro reikmenys (30197630-1; 30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 133,79                    

2015-05-05 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 178,11                    

2015-05-11 Maisto produktų gavimo-išdavimo knyga, valgiaraštis pirkimas baigtas IĮ Šilutės spaustuvė 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 65,18                      

2015-05-28 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 89,10                      

2015-06-03 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 15,00                      

2015-06-26 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 15,00                      

2015-08-26 Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 90,60                      

2015-08-28 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 9,27                         

2015-09-29 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 68,35                      

2015-09-30 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 107,34                    

2015-10-23 Apskaitos knygos (22800000-8) pirkimas baigtas IĮ Šilutės spaustuvė 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 25,91                      

2015-10-29

Biuro reikmenys (30192000-1; 30197630-1; 39292400-9; 

37822100-7; 37823600-9) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 163,34                    

2015-10-29 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 30,00                      

2015-11-11 Biuro reikmenys (30197630-1; 39292400-9; 30192800-9) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 85,29                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
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2015-11-27 Biuro reikmenys (30192000-1; 24910000-6; 37823500-8) pirkimas baigtas UAB "INFO-TEC"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 39,92                      

2015-12-08 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 178,11                    

2015-12-08 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 68,35                      

2015-12-16

Leidinys "15 dienų perspektyvinis valgiaraštis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms" pirkimas baigtas UAB "RAKORDA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 63,72                      

2015-12-30 Biuro reikmenys (39292400-9; 37823500-8; 30199792-8) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 50,00                      

2015-12-30 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB "RCG GRUPĖ"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 25,00                      

2015-12-31 Biuro reikmenys pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 1,81                         

2015-12-30 Biuro reikmenys (30193500-3) pirkimas baigtas CHARLOT LT, UAB

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 76,03                      
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2015-02-11 Mokymo, žaidimų priemonės (39162100-6, 37524700-4) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 31,84                      -

2015-06-03 Priemonės ugdomąjai veiklai pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 35,43                      

2015-09-21 Priemonės ugdomąjai veiklai pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,98                      

2015-12-07 Kalėdų eglutės (39298910-9) pirkimas baigtas Maxima LT, UAB 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 53,99                      

2015-12-17 Priemonės ugdomąjai veiklai pirkimas baigtas J. Kasnausko įmonė

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 11,50                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
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2015-02-19 Medicinos priemonės (3319)  pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 8,28                         -

2015-03-04 Skystas rankų muilas pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 17,36                      -

2015-03-24 Dezinfekcijos ir higienos priemonės (33191000-5) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 23,66                      -

2015-05-13 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 13,95                      

2015-09-11 Dezinfekcijos ir higienos priemonės (33191000-5) pirkimas baigtas UAB „Nigra vaistinė“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 104,36                    -

20145-10-07

Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai  (33761000-2; 

33763000-6) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 37,57                      

2015-12-09 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 13,95                      

2015-12-31 Higienos reikmenys (33711900-6; 39513200-3; 33711720-0) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 12,00                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2015 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)
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2015-02-04

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39832000-3; 

39811100-1) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 192,16                    -

2015-02-06 Valymo priemonės (15871100-5; 39224320-7) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 9,89                         

2015-03-04

Valymo priemonės (39831000-6; 19640000-4; 39811100-1; 

39831300-9) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 142,62                    

2015-03-13

Valymo priemonės (39224320-7; 39813000-4; 33711900-6; 

33763000-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 65,81                      

2015-04-03

Valymo priemonės (39832000-3; 19640000-4; 33761000-2; 

33711900-6; 39813000-40 pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 162,93                    

2015-05-11

Valymo priemonės (39832000-3; 19640000-4; 33761000-2; 

33711900-6; 39813000-40) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 175,01                    

2015-06-01

Valymo priemonės (39832000-3; 19640000-4; 33761000-2; 

33711900-6; 39813000-40; 39831600-2) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 143,45                    

2015-08-31

Valymo priemonės (39832000-3; 19640000-4; 33761000-2; 

33711900-6; 39813000-4; 39831600-2) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 106,28                    

2015-09-02

Valymo priemonės (39832000-3; 19640000-4; 33761000-2; 

33711900-6; 39813000-4; 39831600-2; 39811100-1 ) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 189,83                    

2015-10-02

Valymo priemonės (39832000-3; 33761000-2; 33711900-6; 

39813000-4; 39831600-2) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 190,48                    

2015-11-02

Valymo priemonės (39832000-3; 33761000-2; 33711900-6; 

39813000-4; 39831600-2; 19640000-4; 39831000-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 185,99                    

2015-12-02

Valymo priemonės (39832000-3; 33711900-6; 39813000-4; 

39831600-2; 19640000-4; 39831000-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 167,91                    

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2015 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)
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2015-02-11 Ūkinės prekės (39224100-9; 39221121-1) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 7,74                         

2015-02-11 Buitiniai prietaisai (39713430-6, 39711000-9) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 243,00                    

2015-02-27 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,37                      

2015-04-08

Ūkinės prekės (44511110-9; 44511340-0; 44511300-8; 39221100-

8) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 54,55                      

2015-04-10 Ūkinės prekės (39221121-1; 39254120-4; 39221200-9) pirkimas baigtas UAB „JURKUS IR PARTNERIAI“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 38,03                      

2015-04-27 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 108,83                    

2015-05-05 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 23,51                      

2015-05-06 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,70                      

2015-05-13 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 9,25                         

2015-05-22 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB„JONAIVA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 51,80                      

2015-06-03 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 20,73                      

2015-06-03 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,95                      

2015-06-10 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 65,41                      

2015-06-19 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 51,16                      

2015-06-19 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 116,12                    

2015-07-20 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 38,17                      

2015-07-30 Prekės buities remonto darbams (44411740-3; 44411720-7) pirkimas baigtas UAB „CELSIS“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 156,24                    

2015-08-05 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 43,19                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
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2015-08-12 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 15,79                      

2015-08-19 Prekės buities remonto darbams (44420000-00 pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 109,61                    

2015-08-25 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 39,50                      

2015-08-26 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 10,32                      

2015-08-28 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 17,33                      

2015-09-02 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 126,07                    

2015-09-02 Ūkinės prekės (39224100-9) pirkimas baigtas UAB "ILITAS" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 75,43                      

2015-09-02 Ūkinės prekės (39221100-8) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 9,83                         

2015-09-02 Ūkinės prekės (39224100-9) pirkimas baigtas UAB "ILITAS" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 40,54                      

2015-09-07 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 33,55                      

2015-09-07 Ūkinės prekės pirkimas baigtas BALTIC MASTER UAB

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 50,47                      

2015-09-21 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 44,01                      

2015-09-23 Ūkinės prekės (38122000-6) pirkimas baigtas "Avižeda"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 27,81                      

2015-09-23 Ūkinės prekės (44411100) pirkimas baigtas "Avižeda"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 100,01                    

2015-09-23 Ūkinės prekės pirkimas baigtas "Avižeda"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 14,35                      

2015-09-23 Ūkinės prekės (38412000-6) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 27,85                      

2015-09-28 Buitiniai elektros prietaisai (39711120-6) pirkimas baigtas Robert August 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 60,00                      

2015-10-05 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB "Reginasta" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 207,80                    

2015-10-07 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 54,06                      

2015-10-19 Ūkinės prekės (39722200-1) pirkimas baigtas BALTIC MASTER UAB

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 50,47                      

2015-10-29 Ūkinės prekės (39254120-4; 44410000-7) pirkimas baigtas UAB "Jonaiva" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 91,25                      

2015-10-29 Prekės buities remonto darbams (44420000-0) pirkimas baigtas UAB "Reginasta" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 85,39



2015-12-02 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 22,55                      

2015-12-07 Vaikiški baldeliai pirkimas baigtas UAB "MEDRIKA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 753,60

2015-12-09 Virtuvėlių baldai pirkimas baigtas

A. Gaidžiūno, R. Budvyčio tikroji 

ūkinė bendrija 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 242,00

2015-12-11 Rankšluoščiai frotiniai pirkimas baigtas UAB "NEGALIA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 100,00

2015-12-17 Kilimas pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 31,20

2015-12-22 Magnetola su CD pirkimas baigtas UAB "MEDIASHOP.LT"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 77,98

2015-12-22 Med. priemonės pirkimas baigtas UAB "Nigra vaistinė"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 6,51

2015-12-23 Ūkinės prekės (31440000-2; 31531000-7) pirkimas baigtas UAB "Jonaiva" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 115,40                    

2015-12-30 Kilimas pirkimas baigtas UAB "LITORINA"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 109,20

2015-12-31 Magnetola su CD pirkimas baigtas UAB "MEDIASHOP.LT"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 74,98



Data Pirkimo objekto apibūdinimas Pirkimo statusas Laimėjęs pirkimą dalyvis

Laimėtojo pasirinkimo 

priežastis

Pirkimo sutarties 

kaina, Lt

Informacija apie 

subtiekėjus ar 

subrangovus

2015-06-26 Stacionarus kompiuteris ir kompiuteriniai priedai  (30213300-8) pirkimas baigtas UAB "RCG GRUPĖ" mažiausia kaina 496,58 -

2015-10-08 Spausdintuvas ir kompiuteriniai priedai (30232110-8) pirkimas baigtas UAB "RCG GRUPĖ"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 68,39                      

2015-12-10 Spausdintuvas-kopijuoklis KONICA MINOLTA BIZHUB pirkimas baigtas UAB "RCG GRUPĖ" mažiausia kaina 518,00                    

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2015 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)


