
Data Pirkimo objekto apibūdinimas Pirkimo statusas Laimėjęs pirkimą dalyvis

Laimėtojo pasirinkimo 

priežastis

Pirkimo sutarties 

kaina, €

Informacija apie 

subtiekėjus ar 

subrangovus

2016-01-14 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 48,36                      

2016-01-25 Ūkinės prekės (39224100-9) pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 13,85                      

2016-02-03 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,19                      

2016-02-04 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB „LITORINA“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,60                      

2016-02-11 Ūkinės prekės (42131142-3) pirkimas baigtas UAB „CELSIS“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 137,80                    

2016-02-12 Ūkinės prekės (39221100-8; 39224100-9) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 33,66                      

2016-02-24 Ūkinės prekės (44420000-0) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 39,20                      

2016-02-24 Ūkinės prekės (44423450-0) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 26,62                      

2016-03-03 Ūkinės prekės (39221100-8; 39221200-9) pirkimas baigtas UAB "Jurkus ir partneriai"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 101,51                    

2016-03-04 Medicininės priemonės (33140000-3) pirkimas baigtas UAB "Nigra" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 46,11                      

2016-03-09 Buitiniai elektros prietaisai (39713430-6) pirkimas baigtas UAB "Litorina" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 85,40                      

2016-03-14 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 155,78                    

2016-03-14 Ūkinės prekės (03410000-7) pirkimas baigtas UAB "Stamela" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 250,00                    

2016-03-18 Ūkinės prekės (39221100-8) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 44,68                      

2016-03-15 Buitiniai elektros prietaisai maisto produktams (39711210-4) pirkimas baigtas UAB "Baltic Master" mažiausia kaina 296,45                    

2016-03-23 Ūkinės prekės (39531000-3) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 60,82                      

2016-03-24 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB  "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 102,90                    

2016-03-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jonaiva"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 98,65                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2016 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)



2016-04-04 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 103,80                    

2016-04-05 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 112,46                    

2016-04-07

Buitiniai elektros prietaisai ir ūkinės prekės (39713430-6; 

39224100-9) pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 122,70                    

2016-04-15 Vaikiški baldai (39161000-8) pirkimas baigtas UAB "Evinga" mažiausia kaina 943,80                    

2016-04-19 Medicininės priemonės (33140000-3) pirkimas baigtas UAB "Nigra" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 13,32                      

2016-04-21 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 17,46                      

2016-05-02 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 111,77                    

2016-05-06 Vaikiški baldai (39161000-8) pirkimas baigtas UAB "Evinga" mažiausia kaina 961,95                    

2016-05-06 Ūkinės prekės (tvoros elementas) pirkimas baigtas UAB "Statyk pats"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 48,80                      

2016-05-09 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 59,00                      

2016-05-09 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,62                      

2016-05-11 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 26,16                      

2016-05-17 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Šilutės agrochemija"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,81                      

2016-05-17 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 17,40                      

2016-05-18 Informacinė lentelė (35261000-1) pirkimas baigtas UAB "Šarūno reklama"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,00                      

2016-06-24 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Reginasta"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 196,00                    

2016-06-27 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 102,99                    

2016-06-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jonaiva"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 53,30                      

2016-07-04 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 83,40                      

2016-07-15 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 86,46                      

2016-07-19 Alyva keturtaktė pirkimas baigtas J. Mikučio įmonė

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 6,00                         

2016-07-26 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 47,11                      

2016-07-26 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,90                      



2016-07-27 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 19,92                      

2016-08-04 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 26,41                      

2016-08-22 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 88,89                      

2016-08-22 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Reginasta"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 17,33                      

2016-08-22 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Reginasta"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 123,78                    

2016-08-25 Maišytuvas Argos pirkimas baigtas UAB "Celsis" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 168,00                    

2016-08-30 Vaikiški baldai (39161000-8) pirkimas baigtas

UAB "Individualūs baldų 

sprendimai" mažiausia kaina 269,99                    

2016-08-30 Vaikiški baldai (39161000-8) pirkimas baigtas

UAB "Individualūs baldų 

sprendimai" mažiausia kaina 269,99                    

2016-08-30 Vaikiški baldai (39161000-8) pirkimas baigtas

UAB "Individualūs baldų 

sprendimai" mažiausia kaina 269,99                    

2016-08-31 Medicininės priemonės (33140000-3) pirkimas baigtas UAB "Nigra" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 91,06                      

2016-08-31 PVC danga pirkimas baigtas UAB "Grindena" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 88,33                      

2016-09-01 Ūkinės/remonto darbų prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 219,69                    

2016-09-02 Ūkinės/remonto darbų prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 86,71                      

2016-09-05 Ūkinės-ugdomosios veiklos prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 33,17                      

2016-09-12 Vaistinėlė/sieninis dozatorius pirkimas baigtas UAB "Nigra vaistinė" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,30                      

2016-09-28 Kasetiniai roletai pirkimas baigtas UAB "Viltana" mažiausia kaina 330,00                    

2016-09-28 Ūkinės/remonto darbų prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 71,79                      

2016-09-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jonaiva"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 117,50                    

2016-09-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jurkus ir partneriai"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 61,46                      

2016-10-14 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 18,25                      

2016-10-19 Lentelės MPP, sujungimai, užbaigimai PVC grindj. pirkimas baigtas UAB "Statyk pats" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 15,97                      

2016-10-27 Vertikalios žaliuzės pirkimas baigtas UAB "Viltana" mažiausia kaina 220,00                    

2016-10-28 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 210,17                    

2016-11-09 Elektros prekės pirkimas baigtas V. Astrausko įmonė mažiausia kaina 62,84                      



2016-11-22 Užuolaidos pirkimas baigtas A. Grigalaitienės indv. veikla

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 67,93

2016-11-21 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 334,86                    

2016-11-21 Ūkinės/remonto darbų prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 139,05                    

2016-11-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jurkus ir partneriai"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,80                      

2016-11-29 Prekės remonto darbams pirkimas baigtas UAB "Reginasta"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 187,90                    

2016-11-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jonaiva"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 38,7

2016-11-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 52,98                      

2016-12-06 Elektros prekės pirkimas baigtas V. Astrausko įmonė mažiausia kaina 54,26                      

2016-12-19 Rankšluosčiai frotiniai pirkimas baigtas UAB "Negalia" mažiausia kaina 80,00                      

2016-12-22 Komoda, lentyna su stalčiais pirkimas baigtas UAB "Breolis" mažiausia kaina 162,21

2016-12-27 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Litorina"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 90,29                      

2016-11-27 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jurkus ir partneriai"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 6,60                         

2016-11-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jurkus ir partneriai"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 20,00                      

2016-12-29 Ūkinės prekės pirkimas baigtas UAB "Jonaiva"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 29,45                      

2016-12-30 Kasetiniai roletai pirkimas baigtas UAB "Viltana" mažiausia kaina 245,92                    



Data Pirkimo objekto apibūdinimas Pirkimo statusas Laimėjęs pirkimą dalyvis

Laimėtojo pasirinkimo 

priežastis

Pirkimo sutarties 

kaina, €

Informacija apie 

subtiekėjus ar 

subrangovus

2016-01-04

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

39811100-1; 19640000-4; 33711900-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 184,47                    -

2016-02-10

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

39811100-1; 19640000-4; 33711900-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 250,26                    

2016-03-07

Valymo priemonės (39830000-9; 39832000-3; 39811100-1; 

19640000-4; 33711900-6; 39831000-6) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 109,99                    

2016-04-06

Valymo priemonės (39830000-9; 39832000-3; 33711900-6; 

39831000-6; 39831200-8) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 129,23                    

2016-05-04

Valymo priemonės (39830000-9; 33711900-6; 39831000-6; 

39831200-8; 39831300-9) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 122,05                    

2016-06-03

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39831200-8; 

39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 154,49                    

2016-09-05

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39831200-8; 

39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 222,52                    

2016-10-03

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39831200-8; 

39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 151,61                    

2016-11-03

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39831200-8; 

39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 130,24                    

2016-12-06

Valymo priemonės (39830000-9; 39831000-6; 39831200-8; 

39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 80,97                      

2016-12-06 Valymo priemonės (39831200-8; 39831300-9; 19640000-4) pirkimas baigtas B.Vilčiausko įmonė "Vilguoja"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 14,47                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2016 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)
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Laimėtojo pasirinkimo 
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2016-02-17 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 14,64                      

2016-04-20 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 14,64                      

2016-06-01 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 14,64                      

2016-09-05 Tualetinis popierius (33761000-2; 33763000-6 ) pirkimas baigtas UAB „Sanitex“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 79,00                      

2016-09-28 Tualetinis popierius (33761000-2; 33763000-6 ) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,36                      

2016-10-12 Popieriniai rankšluoščiai (33763000-6 ) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 27,03                      

2016-11-07 Tualetinis popierius (33761000-2) pirkimas baigtas UAB „Sanitex“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 83,65                      

2016-11-30 Tualetinis popierius (33761000-2; 33763000-6 ) pirkimas baigtas UAB „Gelsva“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,36                      

2016-12-19 Rankšluosčiai frotiniai pirkimas baigtas UAB "Negalia" mažiausia kaina 80,00                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2016 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)
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2016-06-30 Žaislai (37520000-9) pirkimas baigtas UAB "VAVAS"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 183,00                    -

2016-12-07 Žaislai (staliukas vaikiškas) (37520000-9) pirkimas baigtas UAB "LITORINA" mažiausia kaina 8,09                         

2016-12-28 Žaislai (37520000-9) pirkimas baigtas UAB "ALG knygynai" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 7,96                         -

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2016 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)
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2016-01-29

Biuro reikmenys (37823600-9; 37822100-7; 24910000-6; 

39292400-9) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 104,02                    -

2016-02-08 Biuro reikmenys (30192000-1) pirkimas baigtas UAB „Biuro gidas“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 32,63                      

2016-02-08 Biuro reikmenys (30197630-1; 39292400-9; 30141200-1) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 175,59                    

2016-02-14 Maisto produktų gavimo-išdavimo knyga pirkimas baigtas IĮ Šilutės spaustuvė 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 10,97                      

2016-02-29 Biuro reikmenys (30199230-1; 22410000-7; 37823500-8 ) pirkimas baigtas UAB „Šilutės INFO-TEC“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 28,73                      -

2016-03-31

Biuro reikmenys (30199230-1; 22410000-7; 24910000-6; 

37823600-9; 30192000-1) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 112,19                    

2016-04-18 Valgiaraštis (reikalavimas) pirkimas baigtas IĮ Šilutės spaustuvė 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 61,38                      

2016-04-28

Biuro reikmenys (30199230-1; 22410000-7; 24910000-6; 

30192000-1) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 79,64                      

2016-05-30

Biuro reikmenys (24910000-6; 30192000-1; 37823600-9; 

30192800-9 ) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 123,05                    

2016-06-28 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 12,00                      

2016-07-08 Biuro reikmenys (30197630-1; 39292400-9) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 183,11                    

2016-10-11 Biuro reikmenys pirkimas baigtas UAB "Reklamos sprendimai" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 42,68                      

2016-10-17 Kompiuterių priedai pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 21,42                      

2016-10-31

Biuro reikmenys (24910000-6; 30192000-1; 37823600-9; 

30192800-9 ) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 159,31                    

2016-11-24 Biuro reikmenys (30197630-1 ) pirkimas baigtas UAB "Biuro gidas" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 91,16                      

2016-11-30 Kalendoriai pirkimas baigtas UAB "Šarūno reklama"

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 75,00                      

2016-11-30

Biuro reikmenys (24910000-6; 30192000-1; 37823600-9; 

30192800-9 ) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 65,06                      

2016-12-14 Kompiuterių priedai (30237300-2) pirkimas baigtas UAB „RCG GRUPĖ“

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 28,49                      

Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Informacija apie vykdomus mažos vertės pirkimus už 2016 m. (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d.)



2016-12-28

Biuro reikmenys (24910000-6; 30192000-1; 37823600-9; 

30192800-9 ) pirkimas baigtas UAB "Šilutės INFO-TEC" 

pirkimas vykdytas kreipiantis 

į vieną tiekėją 39,83                      


