INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimas
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b pastato rekonstravimo techninio
projekto sąmatos perskaičiavimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b
P.Plechavičiaus g.21, Kaune pastato rekonstrukcija“ rekonstrukcijos techninio projekto statybos
darbų ir medžiagų sąmatos perskaičiavimas 2017 metų įkainiais.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: I.Į. J.
Vilkauskienės projektavimo biuras. Įm. kodas 135711013.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
140,00 Eur.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Naujokaitienė, tel.
(8 37) 313912.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Internetinės reklamos paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Įstaigos facebook profilio administravimas ir
valdymas 1 mėn.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,Kokosas“
įm. kodas303559108.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
399,3 Eur su PVM; 330,0 be PVM (PVM 69,30).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobilio draudimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Automobilio civilinės atsakomybės privalomasis
draudimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Lietuvos
draudimas, įm. kodas110051634.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
80,38 Eur .
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslauga viešajame transporte.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Reklamos transliacija LCD monitoriuose, įrengtuose
viešojo transporto priemonėse ir pagaminti transliacijai klipą.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Media
Traffic“ įm. kodas302326503.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
1549,41 Eur su PVM; 1280,5 be PVM (PVM 268,91).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Bloznelienė, tel. (8
37) 313912,
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Audio klipo gamyba ir transliacija.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Audio klipo gamyba ir transliacija radio stotyse .
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Reklamos
ekspertai“ įm. kodas125683156.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
1902,73 Eur su PVM; 1572,25 be PVM (PVM 330,23).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Bloznelienė, tel. (8
37) 313912, el. paštas
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Reklaminių plakatų gamyba ir reklamavimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Dviejų reklaminių plakatų gamyba ir eksponavimas
ant stendų dviejuose adresuose.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Katos
studija“ įm. kodas159829671.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
1016,40 Eur su PVM; 840,00 be PVM (PVM 176,40).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslauga viešojo transporto stoginėse ir reklaminėse
vitrinose.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Reklaminės medžiagos patalpinimas ir priežiūra
viešojo transporto stoginėse ir reklaminėse vitrinose 1 mėn.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Reklamos
arka“ įm. kodas302326503.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
1361,26 Eur su PVM; 1125,01 be PVM (PVM 236,25).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 186953
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b pastato rekonstrukcija
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b
P.Plechavičiaus g.21, Kaune pastato rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbų pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Lyderio
grupė“ įm. kodas300539253.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
284028,2 Eur su PVM; 234734,05 be PVM (PVM 49294,15).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3bP.Plechavičiaus g.21, Kaune
rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b
P.Plechavičiaus g.21, Kaune pastato rekonstrukcija“ pastato I-II aukšto rekonstrukcijos darbų
techninė priežiūra.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Pastatų
diagnostika ir statyba“ įm. kodas300620083.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
2499,99 Eur su PVM; 2066,11,05 be PVM (PVM 433,88).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: _________

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valymo paslauga.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Įstaigos teritorijos valymo paslauga 12 mėn.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslauga.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Reklamos
arka“ įm. kodas302326503.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
2105,4 Eur su PVM; 1740.00 be PVM (PVM 365.40).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobilinių degalų degalinėse pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Automobilinių degalų pirkimas degalinėse
atsiskaitant kortele.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekė.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): Savivaldybės preliminari sutartis
2014 05 16 Nr.SR-1057.
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Circle K Lietuva,
UAB.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) 2800,00.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: .
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pienas ir pieno produktai.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekė.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Kelmės pieninė“.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) 1300,00.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Langai.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagaminti ir pristatyti plastikinius langus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekė.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eirigita“
į.k. 1357238515.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) 450,00.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Darbų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Paprastojo remonto darbai.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Vaikų gerovės centro „Pastogė“ 2C3b
P.Plechavičiaus g.21, Kaune pastato rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbų pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Lyderio
grupė“ įm. kodas300539253.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
8689,29 Eur su PVM; 7181,23 be PVM (PVM 1508,06).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laimutė Vida Grigonytė,
tel. (8 37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros energijos pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Elektros energijos pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Imlitex“
įm. kodas134004743.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
1630,0 Eur su PVM; 1347,11 be PVM (PVM 282,89).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Vaikų gerovės centras
„Pastogė“, 235144560
I.1.1. Adresas, pašto kodas: P.Plechavičiaus g. 21, LT-49261 Kaunas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Virginija Virbalienė, tel. (8
37) 313912, el. paštas laimute_g@yahoocom
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencijos organizavimo paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Parengti konferencijos organizavimo paslaugų
specifikaciją ir organizuoti renginį.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB
,,Visual&Softwork“ įm. kodas302827044.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
7480.00 Eur su PVM; 6181.82 be PVM (PVM 1298.18 Eur ).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

