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    Pradėtas: 2016-01-04 

    Baigtas:   2016-12-30 



 

 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 

BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 

pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 

pirkimas (arba Taisyklių punktas 
(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

1.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 8,70 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016007 

2016.01.04 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

2.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 17,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026389 

2016.01.12 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

3.  Chemijos produktų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

24900000 9,56 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2245679 

2016.01.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

4.  Spynos pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44521100 3,30 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2245681 

2016.01.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

5.  Baldų furnitūros pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm.k. 302536455 

(žodinė sutartis) 

39157000 85,42 PVM sąskaita faktūra 

Serija PAR Nr.0507 

2016.01.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

6.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Įm. k. 195271084 

(žodinė sutartis) 

80500000 65,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.PRŠC0001168 

2016.01.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

7.  Tonerių pirkimas UAB „Ersofta“ 

Įm. k. 187931879 

(žodinė sutartis) 

30237310 27,70 PVM sąskaita faktūra 

Serija ERT Nr.5770 

2016.01.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

8.  Dažų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44810000 10,69 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2246006 

2016.01.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

9.  Valymo,  dezinfekavimo priemonių ir 

higienos prekių pirkimas 

UAB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 73,64 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0502 

Nr.0008538 

2016.01.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

10.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 16,94 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026540 

2016.01.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

11.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 15,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026578 

2016.01.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

12.  Kompiuterių remonto ir priežiūros 

paslaugų pirkimas 

UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50312000 10,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026625 

2016.01.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

13.  Kasetės pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30237310 7,26 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026671 

2016.01.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

14.  Spausdintuvo pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30232100 85,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026667 

2016.01.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

15.  Ūkio prekių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

39224300 48,31 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2246504 

2016.02.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

16.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 14,52 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026777 

2016.02.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

17.  Daugiafunkcinio spausdintuvo pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30232100 390,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-026757 

2016.02.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

18.  Baterijų pirkimas UAB SIRENITAS 

Įm. k. 147898567 

(žodinė sutartis) 

31440000 11,80 PVM sąskaita faktūra 

Serija SIM  

Nr. 015499 

2016.02.10 

Pirkimas vykdomas pagal 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus 

19.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo 

centras 

Įm. k. 300056938 

(žodinė sutartis) 

80400000 20,00 Sąskaita faktūra  

Serija ŠVC  

Nr. 19475 

2016.02.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

20.  Elektros prekių pirkimas AB „Lietkabelis“ 

Įm. k. 147738655 

(žodinė sutartis) 

31510000 39,62 Sąskaita faktūra  

Serija LKJ  

Nr. 306571 

2016.02.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

21.  Mokymo priemonių pirkimas E. Vaičekausko 

knygynas 

Įm. k. 247301350 

(žodinė sutartis) 

22112000 69,84 PVM sąskaita faktūra 

Serija NES 

Nr.8052 

2016.02.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

22.  Kasečių pildymo paslaugos pirkimas UAB „Tonerlita“ 

Įm. k. 148442997 

(žodinė sutartis) 

50312000 

 

5.80 PVM sąskaita faktūra 

Nr. TON0021394 

2016.03.01 

Pirkimas vykdomas pagal 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus 

23.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB Blankų leidykla 

Panevėžio parduotuvė 

Įm. k. 121687335 

(žodinė sutartis) 

44922100 25,48 PVM sąskaita faktūra 

Serija BLP1 

Nr.1600559 

2016.03.03 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

24.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB Blankų leidykla 

Panevėžio parduotuvė 

Įm. k. 121687335 

(žodinė sutartis) 

30192121 6,13 PVM sąskaita faktūra 

Serija BLP1 

Nr.1600594 

2016.03.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

25.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 32,48 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016104 

2016.03.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

26.  Indų ploviklio pirkimas UB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39832000 56,21 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0503 

Nr.0010167 

2016.03.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

27.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas UAB „VR Trading“ 

Įm. k. 300085345 

(žodinė sutartis) 

80400000 25,00 Sąskaita faktūra  

Nr. VRT 1615 

2016.03.17 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

28.  Knygos „Lietuva tokia graži“ pirkimas Kęstutis Fedirka 

Individualios veiklos 

vykdymo pažyma  

Nr. 056281 

(žodinė sutartis) 

22110000 60,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija FT Nr.4183 

2016.03.18 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

29.  Knygų pirkimas VšĮ „Versmės“ leidykla  22110000 114,45 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm. k. 122732630 

(žodinė sutartis) 

Serija VER 

Nr.10001488 

2016.03.22 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

30.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas VšĮ Švietimo tinklas 

Įm. k. 142091064 

(žodinė sutartis) 

80400000 28,00 PVM sąskaita faktūra 

SŠT 

Nr.201604467 

2016.03.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

31.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 17,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016171 

2016.03.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

32.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 8,70 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016200 

2016.03.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

33.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 16,24 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016219 

2016.03.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

34.  Spintelės pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm. k. 302536455 

(žodinė sutartis) 

39141300 71,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija GAM Nr.0519 

2016.03.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

35.  Vadovėlių pirkimas BĮ UAB TEV 

Įm. k. 110051115 

(žodinė sutartis) 

22111000 107,96 PVM sąskaita faktūra 

Serija TEV 

Nr.1502882 

2016.03.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

36.  Tonuoto stiklo pirkimas Baltic metalglass UAB 

Įm. k. 302097549 

(žodinė sutartis) 

14820000 28,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija BMG Nr.02627 

2016.03.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

37.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

Įm. k.302848387 

(žodinė sutartis) 

80500000 18,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija LMN0116 

Nr.333 

2016.03.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

38.  Baldų furnitūros pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm. k. 302536455 

44530000 35,04 PVM sąskaita faktūra 

Serija PAR Nr.0554 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2016.04.01 vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

39.  Baldų pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm. k. 302536455 

(žodinė sutartis) 

39141300 138,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija GAM Nr.0522 

2016.04.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

40.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 383,67 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016259 

2016.04.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

41.  Kaitviečių remonto paslaugos pirkimas UAB „LANKAINIS“ 

Įm. k. 147642048 

(žodinė sutartis) 

50882000 219,13 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAR Nr.3696 

2016.04.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

42.  Baldų furnitūros pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm. k. 302536455 

(žodinė sutartis) 

44424200 18,47 PVM sąskaita faktūra 

Serija PAR Nr.0556 

2016.04.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

43.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Šiaulių universitetas 

Įm. k. 111951345 

(žodinė sutartis) 

80500000 65,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija SU 

Nr.201604/136 

2016.04.11 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

44.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 44,66 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016302 

2016.04.11 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

45.  Kanceliarinių prekių pirkimas A. Narbuto įmonė 

Įm. k. 147223840 

(žodinė sutartis) 

30197300 28,73 PVM sąskaita faktūra  

Nr.ANA054325 

2016.04.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

46.  Transporto paslaugų pirkimas UAB „RG kelionės“ 

Įm. k. 168950654 

(žodinė sutartis) 

60171000 90,00 PVM sąskaita faktūra  

Serija Nr.RG1531 

2016.04.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

47.  Transporto paslaugų pirkimas UAB „Važiuojam su 

Bronium“ 

Įm. k. 147429961 

60171000 80,00 PVM sąskaita faktūra  

Serija Nr.BBJ1594 

2016.04.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

48.  Rankų džiovintuvo pirkimas UAB „SENUKŲ 

PREKYBOS 

CENTRAS“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

39721320 203,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27141905505 

2016.04.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

49.  Vokų pirkimas AB Lietuvos paštas 

Įm. k. 121215587 

(žodinė sutartis) 

30199230 100,00 PVM sąskaita faktūra 

LAA201600081587 

2016.04.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

50.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB „Agėja“ 

Įm. k. 248367150 

(žodinė sutartis) 

22993000 272,03 PVM sąskaita faktūra  

Nr.AGĖ0240 

2016.04.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

51.  Valymo ir  dezinfekavimo priemonių  

pirkimas 

UAB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 66,70 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0502 

Nr.0003562 

2016.04.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

52.  Popieriaus pirkimas UAB „Agėja“ 

Įm. k. 248367150 

(žodinė sutartis) 

30197620 3,75 PVM sąskaita faktūra  

Nr.AGĖ0254 

2016.05.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

53.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 69,60 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016365 

2016.05.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

54.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 16,24 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016375 

2016.05.05 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

55.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 35,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-027939 

2016.05.05 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

56.  Ūkio prekių pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44221211 1153,07 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr.NAP00247 

2016.05.06 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

57.  Užtvaros remonto paslaugos pirkimas UAB „Ryterna LT“ 

Įm. k. 304139790 

(žodinė sutartis) 

50230000 334,97 PVM sąskaita faktūra 

Nr.SERK-000373 

2016.05.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

58.  Audinio pirkimas UAB „DANESA“ 

Panevėžio filialas 

Įm. k. 124583968 

(žodinė sutartis) 

19210000 60,00 PVM sąskaita faktūra 

DPVP Nr.007393 

2016.05.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

59.  Ūkio prekių pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44221211 49,53 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr.NAP00258 

2016.05.12 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

60.  Kanceliarinių prekių pirkimas A. Narbuto įmonė 

Įm. k. 147223840 

(žodinė sutartis) 

30141200 37,13 PVM sąskaita faktūra 

Nr.ANA054621 

2016.05.12 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

61.  Kanceliarinių prekių pirkimas A. Narbuto įmonė 30197330 78,70 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm. k. 147223840 

(žodinė sutartis) 

Nr.ANA054634 

2016.05.13 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

62.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 18,15 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-028060 

2016.05.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

63.  Puodų pirkimas BALTIC MASTER 

UAB 

Įm. k. 121944712 

(žodinė sutartis) 

39721100 165,77 PVM sąskaita faktūra 

Serija BM Nr.0119015 

2016.05.17 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

64.  Marškinėlių pirkimas UAB „Drabužiai 

reklamai“ 

Įm. k. 300115984 

(žodinė sutartis) 

18330000 59,24 PVM sąskaita faktūra 

Serija DR Nr.161996 

2016.05.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

65.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 48,72 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016394 

2016.05.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

66.  Higienos įgūdžių ir pirmos medicininės 

pagalbos mokymų pirkimas 

UAB „Togilas“ 

Įm. k. 148404377 

(žodinė sutartis) 

80562000 500,50 PVM sąskaita faktūra 

Serija GIL 

Nr.0002631 

2016.05.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

67.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 16,24 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016415 

2016.05.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

68.  Meno terapijos seminaro pirkimas VšĮ „Kūrybos terapijos 

namai“ 

Įm. k. 302551756 

(žodinė sutartis) 

80410000 45,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija KTN Nr.105 

2016.05.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

69.  Edukacinės programos pirkimas Rokiškio krašto 

muziejus 

Įm. k. 190263920 

(žodinė sutartis) 

92521000 40,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija UIN  

Nr.0314451 

2016.05.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

70.  Transporto paslaugų pirkimas Autrega, UAB 

Įm. k. 148116663 

60171000 50,00 PVM sąskaita faktūra  

Nr.RSI000001235 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2016.05.25 vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

71.  Spektaklio pirkimas Panevėžio teatras 

„Menas“ 

Įm. k. 190432352 

(žodinė sutartis) 

92310000 250,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija AZ  Nr. 0028 

2016.05.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

72.  Transporto paslaugų pirkimas K. Eiseno įmonė 

Įm. k. 148129358 

60170000 100,00 Keleivių vežimo 

sutartis Nr. 047 

2016.05.27 

Sutartis galioja nuo jos 

pasirašymo iki pilno 

sutarties šalių 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

PVM sąskaita faktūra  

Serija KE 056 

2016.05.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

73.  Gido paslaugų pirkimas VšĮ „GO Vilnius“ 

Įm. k. 123641468 

(žodinė sutartis) 

92521000 52,00 PVM sąskaita faktūra 

VIL  Nr. 3164 

2016.05.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

74.  Ventiliatoriaus pirkimas UAB „SENUKŲ 

PREKYBOS 

CENTRAS“ 

Įm. k. 234376520 

39717100 14,99 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27166109161 

2016.06.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

75.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 48,72 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016438 

2016.06.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

76.  Taurių ir medalių pirkimas UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

18530000 138,50 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0494012 

2016.06.03 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

77.  Transporto paslaugų pirkimas Autrega, UAB 

Įm. k. 148116663 

(žodinė sutartis) 

60171000 133,10 PVM sąskaita faktūra  

Nr.RSI000001244 

2016.06.06 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

78.  Ūkio prekių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44830000 55,55 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2368662 

2016.06.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

79.  Elektroninių knygų rinkinio „PAJAMŲ 

IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL 

VSAFAS“ pirkimas 

„E-Z WAY“, UAB 

Įm. k. 302539533 

(žodinė sutartis) 

48444000 83,49 PVM sąskaita faktūra 

Serija ES 

Nr.00028806 

2016.06.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

80.  Grindjuosčių pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44191000 77,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr.NAP00358 

2016.06.17 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

81.  Maisto produktų pirkimas 

 

1 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

 

 

2 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

 

3 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

15220000 

 

 

 

 

 

 

 

 

15400000 

 

 

 

 

 

 

 

15600000 

 

 

 

1177,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

980,00 

 

 

 

 

 

 

 

2962,20 

 

 

 

Šaldytos žuvies, žuvies 

filė ir kitų žuvies 

produktų pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Gyvulinio ir augalinio 

aliejaus ir riebalų 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr.  

2016.06.17  

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Grūdų malūno 

produktų, krakmolo ir 

krakmolo gaminių 

pirkimo – pardavimo 

sutartis  

 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

 

 

 

 

 

 

4 pirkimo dalis 

AB „Žemaitijos pienas“ 

Įm. k. 180240752 

 

 

 

 

 

 

15981000 

 

 

 

 

 

 

184,00 

Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Mineralinio vandens 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr. 

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

82.  Mėsos ir mėsos produktų pirkimas 2 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

15112130 6154,00 Vištienos produktų 

pirkimo – pardavimo 

sutartis  

Nr.  

2016.06.17  

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 

83.  Vaisių, daržovių ir sulčių pirkimas 1pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

15300000 11942,95 Vaisių, daržovių ir 

panašių produktų 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 

84.  Įvairių maisto produktų pirkimas 1 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

2 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

15800000 

 

 

 

 

 

 

15810000 

 

3908,05 

 

 

 

 

 

 

2876,00 

 

Įvairių maisto 

produktų pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr. 

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Duonos ir pyrago 

gaminių pirkimo – 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

 

3 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

4 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

5 pirkimo dalis 

UAB „Ernestas ir 

partneriai“  

Įm. k. 168963872 

 

 

 

 

 

 

 

15820000 

 

 

 

 

 

 

15896000 

 

 

 

 

 

 

15831500 

 

 

 

 

 

 

6166,20 

 

 

 

 

 

 

4565,00 

 

 

 

 

 

 

2700,00 

pardavimo sutartis  

Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Džiūvėsių ir sausainių 

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Stipriai sušaldytų 

produktų  pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Cukraus sirupo  

pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr.  

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

85.  Pieno ir pieno produktų pirkimas 1 pirkimo dalis 

AB „Žemaitijos pienas“ 

Įm. k. 180240752 

 

 

 

 

 

2 pirkimo dalis 

UAB „Unilever Lietuva 

15500000 

 

 

 

 

 

 

 

15555000 

10504,23 

 

 

 

 

 

 

 

2686,20 

Pieno ir pieno 

produktų pirkimo – 

pardavimo sutartis  

Nr. 

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Valgomųjų ledų 

pirkimo – pardavimo 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

distribucija“ 

Įm. k. 302934651 

 

sutartis  

Nr. 

2016.06.17 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

86.  Fanieros pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44191100 205,20 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP03 

Nr.030994 

2016.06.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

87.  Dažų pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44810000 100,38 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.245203 

2016.06.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

88.  Tvirtinimo detalių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44530000 18,52 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2369625 

2016.06.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

89.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio raj. 

savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Įm. k. 300046495 

(žodinė sutartis) 

80500000 3,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija ŠPT 

Nr.2016148 

2016.06.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

90.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų  

švietimo centras 

Įm. k. 195473,36 

(žodinė sutartis) 

80500000 414,12 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016519 

2016.06.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

91.  Grindjuosčių pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44191000 4,20 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr.NAP00375 

2016.06.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

92.  Vadovėlių pirkimas BĮ UAB TEV 

Įm. k. 110051115 

(žodinė sutartis) 

22111000 585,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija TEV 

Nr.1503324 

2016.06.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

93.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 17,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-028563 

2016.06.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

94.  Popieriaus pirkimas UAB „Biznio kontaktai“ 

Įm. k. 147637624 

(žodinė sutartis) 

30199000 21,64 PVM sąskaita faktūra  

BK 046073 

2016.06.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

95.  Vaisių, daržovių ir sulčių pirkimas 2 pirkimo dalis 

UAB „Riposta“ 

Įm. k. 134134288 

15320000 5702,00 Vaisių ir daržovių 

sulčių pirkimo – 

pardavimo sutartis  

Nr.  

2016.06.29 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 

96.  Mėsos ir mėsos produktų pirkimas 1 pirkimo dalis 

UAB „Vigesta“ 

Įm. k. 166779286 

15100000 11517,40 Pirkimo – pardavimo 

sutartis Nr.  

2016.06.29 

Sutartis galioja nuo 

2016.09.01 iki 

2017.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 16, 70, 84.4, 85, 142, 

145, 167  ir 177  punktus 

97.  Vadovėlių pirkimas UAB „Alma littera 

sprendimai“ 

Įm. k. 225586480 

(žodinė sutartis) 

22111000 4163,29 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr. 

AKSF97175608 

2016.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

98.  Šilumokaičio pirkimas AB „Axis Industries“ 

Įm. k. 165707056 

(žodinė sutartis) 

39711340 824,62 PVM sąskaita faktūra 

Nr. AXP1600295 

2016.06.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

99.  Tinko pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44831000 42,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP03 

Nr.031310 

2016.07.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

100.  Glaisto pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44831300 35,62 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.246870 

2016.07.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

101.  Prenumeratos paslaugos pirkimas UAB „Teisės aktų 

žinios“ 

Įm. k. 303382241 

(žodinė sutartis) 

79980000 49,90 PVM sąskaita faktūra 

Serija TAZ 

Nr.1037 

2016.07.11 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

102.  Valymo priemonių pirkimas UAB Studio Moderna 

Įm. k. 111794125 

(žodinė sutartis) 

39831300 19,85 PVM sąskaita faktūra 

LT400P400100001728

5 

2016.07.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

103.  Perforuotų aliuminio kampų pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44523200 4,95 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP03 

Nr.031544 

2016.07.18 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

104.  Remonto prekių pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44831300 52,56 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.247925 

2016.07.18 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

105.  Benzino žoliapjovei pirkimas UAB „Deliuvis“ 

Įm. k. 147947224 

(žodinė sutartis) 

09132000 11,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija DEL 

Nr.3012758 

2016.07.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

106.  Kreidos remonto darbams pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44922000 7,45 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2371819 

2016.07.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

107.  Plytelių pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44111300 5,01 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.249094 

2016.07.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

108.  Dažų pirkimas UAB „Panevėžio 44810000 64,98 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

Serija SF-AP01 

Nr.249553 

2016.08.02 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

109.  Valymo priemonių pirkimas UAB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 88,32 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0501 

Nr.0004960 

2016.08.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

110.  Dažų pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44810000 26,16 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.250907 

2016.08.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

111.  Ūkio prekių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44500000 102,61 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2372431 

2016.08.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

112.  Durų rankenos pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44522400 4,92 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2372436 

2016.08.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

113.  Plastikinių lentelių pirkimas UAB „Geltonas taškas“ 

Įm. k. 148151988 

(žodinė sutartis) 

30195600 154,49 PVM sąskaita faktūra 

Serija GTM 

Nr.204329 

2016.08.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

114.  Vadovėlių pirkimas UAB „Alma littera 

sprendimai“ 

Įm. k. 225586480 

(žodinė sutartis) 

22111000 159.48 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr. 

AKSF97183560 

2016.08.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

115.  Dažų pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44810000 15,11 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.251808 

2016.08.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

116.  Valiklių pirkimas UAB firma Koslita 

Įm. k. 149562782 

(žodinė sutartis) 

39800000 25,59 PVM sąskaita faktūra 

Serija KOS 

Nr.0326479 

2016.08.24 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

117.  Sienų lako pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

44820000 13,78 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) Nr.2372694 

2016.08.25 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

118.  Dažų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44810000 171,84 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2372697 

2016.08.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

119.  Glaisto pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44831300 9,69 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.252041 

2016.08.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

120.  Plastikinių rėmelių pirkimas UAB „Biuro verslas“ 

Įm. k. 302570169 

(žodinė sutartis) 

30199500 16,49 PVM sąskaita faktūra 

Serija 16BV 

Nr.2692 

2016.08.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

121.  Stelažo pirkimas UAB „Metalo broliai“ 

Įm. k. 303225368 

(žodinė sutartis) 

39131000 348,48 PVM sąskaita faktūra 

Serija MB 

Nr.477 

2016.08.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

122.  Siaurapjūklio pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44510000 82,50 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.252356 

2016.08.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

123.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 17,00 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-029180 

2016.08.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

124.  Kasečių pirkimas UAB „Ersofta“ 

Įm. k. 187931879 

(žodinė sutartis) 

30237310 36,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija ERT 

Nr.6005 

2016.08.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

125.  Elektrinio virdulio pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

39711320 19,08 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2373108 

2016.08.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

126.  Dažų pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

44810000 9,10 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.252488 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2016.08.31 pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

127.  Impulsinio maitinimo šaltinio 

kompiuteriui pirkimas 

UAB SIRENITAS 

Įm. k. 147898567 

(žodinė sutarts) 

30236000 17,09 PVM sąskaita faktūra 

Serija SIR 

Nr.116216 

2016.08.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

128.  Mokymo priemonių berniukų darbų 

kabinetui pirkimas 

UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44510000 91,28 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.252519 

2016.08.31 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

129.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB Blankų leidykla 

Panevėžio parduotuvė 

Įm. k. 121687335 

(žodinė sutartis) 

30199500 93,33 PVM sąskaita faktūra 

Serija BLP1 

Nr.1601906 

2016.09.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

130.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 14.52 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-029234 

2016.09.05 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

131.  Tonerio pildymo paslaugos pirkimas UAB „“ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 18.15 PVM sąskaita faktūra 

Nr.BSB-029267 

2016.09.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

132.  Dažų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44810000 11,32 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2373628 

2016.09.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

133.  Mokymo priemonių berniukų darbų 

kabinetui pirkimas 

UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44510000 145,66 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01 

Nr.253140 

2016.09.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

134.  Dažų pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

44111400 27,29 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27103007821 

2016.09.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

135.  Šaldyklio pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

39711100 157,24 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27103007820 

2016.09.09 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

136.  Kanceliarinių prekių pirkimas  UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

30190000 100,00 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0504226 

2016.09.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

137.  Spausdintuvų kasečių pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30237310 68,00 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-029429 

2016.09.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

138.  Stelažo pirkimas UAB „Metalo broliai“ 

Įm. k. 303225368 

(žodinė sutartis) 

39131100 498,52 PVM sąskaita faktūra 

Serija MB Nr.506 

2016.09.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

139.  Maišelių pirkimas Individuali įmonė 

REIVIDA 

Įm. k. 302671353 

(žodinė sutartis) 

33198200 11,34 PVM sąskaita faktūra 

Serija REI 

Nr.70900 

2016.09.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

140.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Sportturas“ 18512200 26,09 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm. k. 301673675 

(žodinė sutartis) 

Nr.PS03053 

2016.09.28 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

141.  Kanceliarinių prekių pirkimas A. Narbuto įmonė 

Sąvaržėlė 

Įm. k. 147223840 

(žodinė sutarts) 

30192000 88,59 PVM sąskaita faktūra 

Nr.ANA056044 

2016.09.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

142.  Vadovėlių pirkimas UAB „Alma littera 

sprendimai“ 

Įm. k. 225586480 

(žodinė sutartis) 

22111000 1129,65 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr. 

AKSF97191413 

2016.09.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

143.  Dvieigio vožtuvo pirkimas AB „Axis Industries“ 

Įm. k. 165707056 

(žodinė sutartis) 

42131142 157,91 PVM sąskaita faktūra 

Nr.AXP1600394 

2016.09.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

144.  Spaudo pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30192151 15,73 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-029598 

2016.09.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

145.  Amatų reikmenų pirkimas UAB „DANESA“ 

Panevėžio filialas 

Įm. k. 124583968 

(žodinė sutartis) 

37810000 16,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija DPVP 

Nr.007943 

2016.09.30 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

146.  Prenumeratos paslaugos  pirkimas UAB „Teisidas“ 

Įm. k. 301238630 

(žodinė sutartis) 

79980000 84.61 PVM sąskaita faktūra 

Serija TSD Nr. 47423 

2016.10.06 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

147.  Valymo priemonių pirkimas UAB „SANITEX“ 

Įm.k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 21,82 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0505 

Nr.0012255 

2016.10.06 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

148.  Matematikos mokymo priemonių 

pirkimas 

BĮ UAB TEV 

Įm. k. 110051115 

(žodinė sutartis) 

31711200 198,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija TEV 

Nr. 1504163 

2016.10.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

149.  Vadovėlių pirkimas UAB „Alma littera 

sprendimai“ 

22112000 909,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir  

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm. k. 225586480 

(žodinė sutartis) 

Nr. AKSF97193341 

2016.10.07 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

150.  Santechnikos prekių pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

44410000 19,25 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27301207752 

2016.10.07 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

151.  Popieriaus pirkimas UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

30197620 136,92 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0504642 

2016.10.10 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

152.  Santechnikos prekių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44410000 33,49 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2376282 

2016.10.11 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

153.  Balionų pirkimas R. Kielos įmonė 

„ŠIRŠĖ“ 

Įm. k. 147179059 

37525000 18,13 PVM sąskaita faktūra 

Serija SRK 16099 

2016.10.12 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

154.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 48.72 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016587 

2016.10.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

155.  Vienkartinių indų pirkimas UAB „SANITEX“ 

Įm.k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39222100 27,37 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0504 

Nr.0012093 

2016.10.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

156.  Anglų kalbos mokymo priemonių 

pirkimas 

UAB J. Masiulio 

knygynas 

Įm. k. 148168546 

(žodinė sutartis) 

22111000 114,58 PVM sąskaita faktūra  

Nr.JMP000000149 

2016.10.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

157.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas IĮ „Aufibus“ 

Įm. k. 147391471 

(žodinė sutartis) 

80500000 20,60 PVM sąskaita faktūra 

Serija DM Nr.041 

2016.10.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

158.  Knygų pirkimas E. Vaičekausko 

knygynas 

Įm. k. 247301350 

22113000 26,62 PVM sąskaita faktūra 

Serija NES Nr.8752 

2016.10.18 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

159.  Prožektorių pirkimas AB „Lietkabelis“ 31518600 39,81 PVM sąskaita faktūra 

Serija LKJ Nr.308424 

2016.10.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

160.  Varčios pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44221210 30,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr.NAP00784 

2016.10.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

161.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas VšĮ LION QUEST 

LIETUVA 

Įm. k. 302303045 

(žodinė sutartis) 

80500000 100,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija LQL 

Nr.16/102501 

2016.10.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

162.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Presvika“ 

Įm. k. 123660778 

(žodinė sutartis) 

37530000 700,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija PR Nr.131946 

2016.10.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

163.  Žymeklių lentai pirkimas UAB Blankų leidykla 

Panevėžio parduotuvė 

Įm. k. 121687335 

(žodinė sutartis) 

30192125 10,89 PVM sąskaita faktūra 

Serija BLP1 

Nr.1602351 

2016.10.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

164.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB Blankų leidykla 

Panevėžio parduotuvė 

Įm. k. 121687335 

(žodinė sutartis) 

30197000 37,11 PVM sąskaita faktūra 

Serija BLP1 

Nr.1602350 

2016.10.26 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

165.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 101,86 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016711 

2016.11.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

166.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazija 

Įm. k. 300594538 

(žodinė sutartis) 

80500000 15,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija MEN 

Nr.000965 

2016.11.03 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

167.  Kėdžių pervilkimo paslaugos pirkimas V. Dambrauskienės 

įmonė 

Įm. k. 147051732 

(žodinė sutartis) 

50850000 70,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija AD Nr.84 

2016.11.04 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

168.  Durų pirkimas UAB Naujapolė 

Įm. k. 302669306 

(žodinė sutartis) 

44221210 60,52 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir Nr. 

NAP00828 

2016.11.04 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

169.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44512000 250,18 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP03 

Nr.030994 

2016.06.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

170.  Kėdžių pervilkimo paslaugos pirkimas V. Dambrauskienės 

įmonė 

Įm. k. 147051732 

(žodinė sutartis) 

50850000 150,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija AD Nr.85 

2016.11.10 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

171.  Spausdintuvų kasečių pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30237310 10,89 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030243 

2016.11.10 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

172.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Pasvalio rai. 80500000 21,00 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Įm. k. 300046495 

(žodinė sutartis) 

Serija ŠPT 

Nr.2016234 

2016.11.11 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

173.  Spausdintuvų kasečių pildymo paslaugos 

pirkimas 

UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 45,04 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030282 

2016.11.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

174.  Baldų pirkimas UAB „ VAIDVILĖS 

BALDAI“ 

Įm. k. 159895027 

(žodinė sutartis) 

39130000 769,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija VA Nr.357 

2016.11.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

175.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „VAIKUTIS“ 

Įm. k. 148530461 

(žodinė sutartis) 

37520000 76,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija PAN Nr.011189 

2016.11.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

176.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

37524000 26,99 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27141908393 

2016.11.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

177.  Mokymo priemonių pirkimas Neringa Popienė 

Individualios veiklos 

pažyma Nr. 651881 

(žodinė sutartis) 

37520000 200,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija NPZ Nr.1332 

2016.11.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

178.  Transporto paslaugų pirkimas Autrega, UAB 

Įm. k. 148116663 

(žodinė sutartis) 

60171000 242,00 PVM sąskaita faktūra  

Nr.RSI000001320 

2016.11.17 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

179.  Pašto ženklų pirkimas AB Lietuvos paštas 

Įm. k. 12125587 

(žodinė sutartis) 

22410000 39,00 PVM sąskaita faktūra  

LAA201600282055 

2016.11.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

180.  Remonto darbų pirkimas Virginijus Čepė 

Individualiosios veiklos 

vykdymo pažyma  

Nr. 716050 

50700000 221,38 Darbų atlikimo sutartis 

Nr. VO-19-12 

2016.11.22 

Galioja nuo jos 

pasirašymo datos iki 

numatytų 

įsipareigojimų 

įvykdymo dienos. 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

181.  Spynos pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

44521110 7,88 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) Nr.2379590 

2016.11.24 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

182.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 46,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016791 

2016.11.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

183.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Sportturas“ 

Įm. k. 301673675 

(žodinė sutartis) 

39254100 79,19 PVM sąskaita faktūra  

Nr. PS03129 

2016.11.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

184.  Kėdės pirkimas UAB „MUSONAS“ 

Įm. k. 132748572 

(žodinė sutartis) 

39111000 47,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija MUS 

Nr.019545 

2016.11.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

185.  Mokymo priemonių pirkimas A. Narbuto įmonė 

„Sąvaržėlė“ 

Įm. k. 147223840 

(žodinė sutartis) 

37820000 42,32 PVM sąskaita faktūra  

Nr. ANA056649 

2016.11.25 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

186.  Vadovėlių pirkimas UAB „Alma littera 

sprendimai“ 

Įm. k. 225586480 

(žodinė sutartis) 

22112000 909,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija ir  

Nr. AKSF97205221 

2016.11.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

187.  Knygų pirkimas E. Vaičekausko 

knygynas 

Įm. k. 247301350 

(žodinė sutartis) 

22113000 8,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija NES 

Nr.8826 

2016.11.28 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

188.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 8,70 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016820 

2016.11.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

189.  Techninės druskos pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

34927100 6,98 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27307101413 

2016.11.29 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

190.  Dažų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44111400 55,34 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.237982 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

2016.11.29 pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

191.  Meninių paslaugų pirkimas Panevėžio teatras 

„Menas“ 

Įm. k.190432352 

(žodinė sutartis) 

92312000 210,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija AZ Nr.0055 

2016.12.01 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

192.  Edukacinės programos paslaugų pirkimas A. Baranausko ir A. 

Vienuolio – Žukausko 

memorialinis muziejus 

Įm. k. 190060724 

(žodinė sutartis) 

92312000 111,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija RIT Nr.000262 

2016.12.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

193.  Edukacinės programos paslaugų pirkimas R. Vasiliauskienė 

Verslo liudijimas  

Nr. JP476046-1 

(žodinė sutartis) 

92312000 108,00 Prekių (paslaugų) 

pirkimo – pardavimo 

kvitas Nr. 000111 

2016.12.02 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

194.  Spausdintuvų kasečių pildymo paslaugos 

pirkimas 

UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 37,51 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030723 

2016.12.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

195.  Glaisto pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44831300 9,82 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2380626 

2016.12.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

196.  Kėdės pirkimas UAB „MUSONAS“ 

Įm. k. 132748572 

(žodinė sutartis) 

39112000 94,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija MUS07 

Nr.019564 

2016.12.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

197.  Transporto paslaugų pirkimas Julius Guiskis 

Individualios veiklos 

pažyma Nr. 603414 

(žodinė sutartis) 

60140000 230,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija JG Nr.170 

2016.12.08 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

198.  Medienos plokštės pirkimas UAB „Kriautė“ 

Įm. k. 147100161 

(žodinė sutartis)  

44191000 227,48 PVM sąskaita faktūra 

Serija KRS Nr.003365 

2016.12.12 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

199.  Spausdintuvų kasečių pildymo paslaugos 

pirkimas 

UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50300000 42,07 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030786 

2016.12.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

200.  Spausdintuvų pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

30132110 750,00 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030784 

2016.12.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

201.  Valymo prekių pirkimas UAB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 94,58 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0505 

Nr.0013092 

2016.12.13 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

202.  Ūkio prekių pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

44521110 18,45 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27103009761 

2016.12.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

203.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

30190000 85,71 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0518641 

2016.12.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

204.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB „Eurobiuras“ 30190000 152,12 PVM sąskaita faktūra  Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

EDV-0518642 

2016.12.14 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

205.  Ūkio prekių pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

44221000 343,07 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP01  

Nr.263135 

2016.12.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

206.  Linoleumo pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

44112230 123,68 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27103009760 

2016.12.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

207.  Medienos pirkimas UAB „Panevėžio 

Lytagra“ 

Įm. k. 247692970 

(žodinė sutartis) 

03410000 95,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija SF-AP03 

Nr.034424 

2016.12.14 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

208.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 7,25 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2016967 

2016.12.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

209.  Sporto prekių pirkimas UAB „Sportturas“ 

Įm. k. 301673675 

(žodinė sutaris) 

37452200 398,96 Sąskaita faktūra  

Nr.PS03177 

2016.12.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

210.  Pašto ženklų pirkimas AB Lietuvos paštas 

Įm. k. 12125587 

(žodinė sutartis) 

22410000 86,94 PVM sąskaita faktūra  

LAA201600308975 

2016.12.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

211.  Kompiuterinės įrangos pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

32581100 64,48 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030835 

2016.12.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

212.  Kompiuterių pirkimas Baltų tinklo prekyba, 

UAB 

Įm. k. 300051535 

(žodinė sutartis) 

30213100 1550,00 Sąskaita faktūra  

Nr.BAS0000970 

2016.12.15 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

213.  Skardos fasoninių detalių pirkimas Arvydo Tauperio firma 

Įm.k.148421298 

44164000 55,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija ATA Nr.540 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2016.12.15 vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

214.  Kopijavimo aparato remonto paslaugos 

pirkimas 

UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50310000 120,00 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030857 

2016.12.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

215.  Sėdynių pirkimas UAB „Griauna“ 

Įm. k. 147062223 

(žodinė sutartis) 

39113300 300,00 PVM sąskaita faktūra 

Serija GRP Nr.000592 

2016.12.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

216.  Ortakio pirkimas UAB AMALVA 

Įm. k. 124130658 

(žodinė sutartis) 

44162000 64,40 PVM sąskaita faktūra 

Serija P Nr.0003585 

2016.12.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

217.  Dažų pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44111400 46,50 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2381267 

2016.12.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

punktus  

218.  Kopijavimo aparato remonto paslaugos 

pirkimas 

UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

50310000 300,00 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030855 

2016.12.16 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

219.  Linoleumo pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

44112230 48,36 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27115950532 

2016.12.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

220.  Valymo prekių pirkimas UAB „DEIMENA“ 

Įm. k. 168423851 

(žodinė sutartis) 

39224000 142,60 PVM sąskaita faktūra 

Serija DEP 

Nr.0091565 

2016.12.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

221.  Ūkio prekių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44500000 79,28 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2381472 

2016.12.19 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

222.  Medikamentų pirkimas Gintarinė vaistinė UAB, 

fil. Nr168 

Įm. k. 125877727 

33141110 91,85 PVM sąskaita faktūra 

SerijaFND16 

Nr.000007 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

(žodinė sutartis) 2016.12.19 pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

223.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 32,48 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2017006 

2016.12.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

224.  Organinio stiklo lapo pirkimas UAB Proplastik 

Įm. k. 303342485 

(žodinė sutartis) 

39299200 235,95 PVM sąskaita faktūra 

Serija PR Nr.0008741 

2016.12.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

225.  Keramikinių plytelių pirkimas UAB Iris 

Įm. k. 149587593 

(žodinė sutartis) 

44113000 18,78 PVM sąskaita faktūra 

IRIS_0100319 

2016.12.20 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

226.  Gesintuvų patikros pasklaugos pirkimas UAB „Ketrona“ 

Įm. k. 168945098 

(žodinė sutartis) 

50610000 62,98 PVM sąskaita faktūra 

Serija KET 

Nr. 71786 

2016.12.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

227.  Projektorių pirkimas UAB „ST BIURO 

SISTEMOS“ 

Įm. k. 300113517 

(žodinė sutartis) 

38652100 1054,40 Sąskaita faktūra  

Nr.BSB-030934 

2016.12.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

228.  Maitinimo šaltinio pirkimas UAB SIRENITAS 

Įm. k. 147898567 

(žodinė sutartis) 

31150000 11,80 PVM sąskaita faktūra 

Serija SIR 

Nr.116739 

2016.12.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

229.  Mokymo priemonių pirkimas UAB VAGOS prekyba/ 

knygynas „MEGA“ 

Įm. k. 123938163 

(žodinė sutartis) 

22112000 28,37 Sąskaita faktūra  

ME1 1691 

2016.12.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

230.  Automatų elektros instaliacijos tvarkymui 

pirkimas 

AB „Lietkabelis“ 

Įm. k. 147738655 

(žodinė sutartis) 

31230000 34,58 PVM sąskaita faktūra 

Serija LKJ 

Nr.309032 

2016.12.21 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

231.  Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas Panevėžio pedagogų 

švietimo centras 

Įm. k. 195473036 

(žodinė sutartis) 

80500000 36.25 PVM sąskaita faktūra 

Serija PPSC 

Nr.2017027 

2016.12.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

232.  Kompiuterinės įrangos pirkimas UAB „Ersofta“ 

Įm. k. 187931879 

(žodinė sutartis) 

30237100 272,01 PVM sąskaita faktūra 

Serija ERT Nr.6130 

2016.12.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

233.  Elektros įrengimų matavimų paslaugos  

pirkimas 

UAB „Elektris“ 

Įm. k. 868723702 

(žodinė sutarts) 

65320000 151,66 PVM sąskaita faktūra 

Serija EK Nr.001350 

2016.12.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

234.  Baldų pirkimas UAB „Bengita“ 

Įm. k. 302536455 

(žodinė sutartis) 

39141300 383,59 PVM sąskaita faktūra 

Serija GAM Nr.0713 

2016.12.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

235.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Vainesa“ 

Įm. k. 248178840 

(žodinė sutartis) 

24960000 194,17 PVM sąskaita faktūra 

Serija VNS Nr.11648 

2016.12.22 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

236.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Prejolė“ 41120000 11,00 PVM sąskaita faktūra Bendra pirkimo vertė neviršija 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

Įm. k. 148218262 

(žodinė sutartis) 

Serija PRE1 

Nr.013975 

2016.12.22 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

237.  Šaldytuvų pirkimas UAB „KESKO 

SENUKAI 

LITHUANIA“ 

Įm. k. 234376520 

(žodinė sutartis) 

39111130 569,08 PVM sąskaita faktūra 

Serija SS 

Nr.27166111801 

2016.12.23 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

238.  Mokymo priemonių pirkimas UAB „Vainesa“ 

Įm. k. 248178840 

(žodinė sutartis) 

31600000 470,33 PVM sąskaita faktūra 

Serija VNS Nr.11655 

2016.12.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

239.  Laminavimo apataro pirkimas UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

42994220 55,00 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0518967 

2016.12.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

240.  Kanceliarinių prekių pirkimas UAB „Eurobiuras“ 

Įm.k. 176556043 

(žodinė sutartis) 

30192130 0,54 PVM sąskaita faktūra  

EDV-0518978 

2016.12.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 



 
 

Eil. Nr. 

 

Pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas (kai pirkimas 

atliktas apklausos būdu, pirkimo būdas nenurodomas) 

 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta 

sutartis, pavadinimas,  

 

Prekių, paslaugų ar 

darbų kodai pagal 
BVPŽ 

 

Sutarties vertė, 

€ 

 

Sutarties sudarymo data,  

trukmė (pildoma, kai sudaryta 
pirkimo sutartis) 

 

Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, 

punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas 
pirkimas (arba Taisyklių punktas 

(papunktis), kuriuo vadovaujantis 

atliekama apklausa) 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

241.  Valymo prekių pirkimas UAB „SANITEX“ 

Įm. k. 110443493 

(žodinė sutartis) 

39830000 38,61 PVM sąskaita faktūra 

Serija CC0505 

Nr.0013177 

2016.12.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

242.  Keramikinių plytelių pirkimas UAB „MAKVEŽA“ 

Įm. k. 161621777 

(žodinė sutartis) 

44113000 348,97 PVM sąskaita faktūra 

Serija MAK 

Nr.2381789 

2016.12.27 

Bendra pirkimo vertė neviršija 

58 000 € (be PVM). Pirkimas 

vykdomas apklausos būdu 

pagal viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15d. ir pagal  

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių 146.17 ir 176  

punktus  

 


