
                                                              

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS
(mažos vertės pirkimų apklausos būdu pradedami pirkimai, nustatyti laimėtojai ir ketinimai sudaryti pirkimo sutartis, sudarytos

pirkimo sutartys)

Eil.Nr. Data   Pirkimo pavadinimas Pirkimo 
būdas

Priežastys,
dėl kurių 
pasirinktas 
nurodytas
pirkimo būdas

Numatoma 
pirkimo 
sutarties
kaina

Laimėjusio 
dalyvio 
pavadinimas

Priežastys,
dėl kurių
pasirinktas 
šis 
laimėtojas

Pirkimo 
sutarties
kaina

Pastabos

16
2015.03.01 Medikamentai odontologijai Apkausa

žodž iu
Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

73,87 eur
su PVM

UAB 
„Simandra‘

Pasiūlymas
atitinka
nustatytus
reikalavimus

73,87 eur
su PVM

17 2015.03.01 Medž iagos odontologijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000eur be PVM

722,80 eur
su PVM

UAB 
„Plandent“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus
reikalavimus

722,80eur
su PVM

18 2015.03.01 Prekės laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

275,14 eur
su PVM

UAB ‚Mediq
Lietuva“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus
reikalavimus

275,14 eur
su PVM

19 2015.03.15 Prekės laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

215,92eur
su PVM

UAB „Limeta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

215,92eur
su PVM

20 2015.03.15 Kanceliarinės prekės Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

50,21 eur
su PVM

UAB „Gumta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus
reikalavimus

50,21eur
su PVM

21 2015.04.01 Akmens anglies pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

59,85eur
su PVM

UAB „Grasta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus
reikalavimus

59,85 eur 
su PVM

22 2015.04.01 Blankų pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

38,12 eur
su PVM

UAB 
„Priuntėja“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus
reikalavimus

38,12eur
su PVM



23 2015.04.01 Automašinos tech. 
aptarnavimas

Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė  kaip
3000 eur be PVM

30,93 eur
su PVM

UAB ‚Juta“ Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus 
reikalavimus

30,93 eur
su PVM

24 2015.04.10 Medž iagos sterilizatoriui Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

121,61 eur
su PVM

UAB 
„Meditalika“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

121,61 eur
su PVM

25 2015.04.15 Medž iagos laboratorijai,
med. technikos aptarnavimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

30,10 eur,
87,62
su PVM

UAB „Limeta‘ Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

30,10eur ,
87,62
su PVM

26 2015.02..10 Medž iagos sterilizatoriui Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000eur be PVM

238,76 eur
su PVM

UAB „Mediq
Lietuva‘

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

238,76 eur
su PVM

27 2015.04.25 Medž iagos laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip 
3000eur be PVM

215,02 eur
su PVM

UAB „Limeta“ Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

215,02 eur
su PVM

28 2015.04.25 Tonerio pirkimas , med. 
technikos aptarnavimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000eur be PVM

75,44 eur
su PVM

IĮ 
„Informaciniai 
procesai“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

75,44 eur
su PVM

29 2015.04.25 Medž iagos laboratorijai, 
procedūrų kab.

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

124,38eur
su PVM

UAB 
„Meditalika“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

124,38eur
su PVM

30 2015.04.25 Ūkinės prekės Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

29,50 eur
su PVM

UAB 
„Melifera‘

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

29,50eur
su PVM

31 2015.04.25 Medikamentai odontologijai Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

73,87 eur
su PVM

UAB 
„Simandra“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

73,87 eur
su PVM

32 2015.05.05 Prekės odontologijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

887,95 eur
su PVM

UAB „ 
Divenda“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

887,95eur
su PVM



33
2015..05.15 Blankų pirkimas Apklausa

žodž iu
Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

8,86eur
su PVM

UAB „Printėja“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

8,86 eur
su PVM

34 2015.05.15 Vandens šildytojas, kt. prekės Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip 
3000eur be PVM

98,63 eur
su PVM

UAB ‚Divenda“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei
kalavimus

98,63 eur
su PVM

35 2015.05.20 Kanceliarinės prekės Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000eur be PVM

15,80 eur
su PVM

UAB „Gumta“ Pasiūlymas
atitinkan nu--
statytus 
reikalavimus

15,80 eur
su PVM

36 2015.05.25 Medž iagos sterilizacijai,
dezinfekcijai

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

214,28 eur
su PVM

UAB 
„Meditalika“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

214,28 eur
su PVM

37 2015.06.10 Autom. techninis 
aptarnavimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000eur be PVM

123,48 eur
su PVM

UAB „Juta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

123,48 eur
su PVM

38 2015.06.10 Medž iagos laboratorijai Apklausa 
žodž iu

Pirkimo vertė
 mažesnė kaip
3000 eur be PVM

149,92 eur
su PVM

UAB „Mediq
Lietuva“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

149,92 eur
su PVM

39 2015.06.10 Tonerio, antivirusinės progr.
pirkimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip 
3000 eur be PVM

91,00 eur
su PVM

Grendos inf..
procesai‘

Pasiūlymas
 atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

91,00 eur
su PVM

40 2015.06.20 Ūkinės prekės Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

24,51 eur
su PVM

UAB 
„Melifera“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

24,51 eur
su PVM

41 2015.06..20 Medž iagos laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

30,10 eur
su PVM

UAB „Limeta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

30,10 eur
su PVM

42 2015.06.20 Medž iagos laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

82,11 eur
su PVM

UAB 
„Bioeksma“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

82,11 eur
su PVM



43 2015.06.25 Medž iagos odontologijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

641,99 eur
su PVM

UAB 
„Plandent“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

641,99 eur
su PVM

44 2015.06.25 Tvarsliava, medžiagos Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

151,40 eur
su PVM

IĮ „Azas“ Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

151,40 eur
su PVM

45 2015.07.01 Vaistų pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

303,56 eur
su PVM

UAB 
„Limedika“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

303,56 eur
su PVM

46 2015.07.01 Vaistų pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip 
3000 eur be PVM

73,87 eur 
su PVM

UAB 
„Simandra“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

73,87 eur
su PVM

47 2015.07.01 El. lempučių pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

17,32 eur
su PVM

UAB 
„Divenda“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

17,32 eur
su PVM

48 2015.07.20 Kanc. prekių pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
 mažesnė kaip
3000 eur be PVM

25,27 eur
su PVM

UAB „Gumta“ Pasiūlymas
aitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

25.27 eur
su PVM

49 2015.07.20 Med. technikos aptarnavimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

108,19 eur
su PVM

UAB „Limeta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

108,19 eur
su PVM

50 2015.07.20 Blankų pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

30,86 eur
su  PVM

UAB 
„Priuntėja“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

30,86 eur
su PVM 

51 2015.07.25 Medž iagos sterilizatoriui Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

175,24 eur
su PVM

UAB 
„Meditalika“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

175,24 eur
su PVM

52 2015.08.01 Ūkinės prekės Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

52,14 eur
su PVM

UAB 
„Melifera“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

52,14 eur
su PVM



53 2015.08.01 Medž iagos sterilizatoriui Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

133,60 eur
su PVM

UAB „Mediq
Lietuva“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

133,60 eur
su PVM

54 2015.08.01 Medžiagų laboratorijai 
pirkimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
 mažesnė kaip
3000 eur be PVM

163,63 eur
su PVM

UAB „Limeta“ Pasiūlymas 
atitinka nu-
satytus rei-
kalavimus

163,63 eur 
su PVM

55 2015.08.15 Automašinos remontas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

660,70 eur
su PVM

UAB „Juta“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

660,70 eur
su PVM

56 2015.08.15 Akmens anglies pirkimas Apklausa Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur bePVM

732,15 eur
su PVM

UAB „Grasta“ Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei
kalavimus

732,15 eue
su PVM

57 2015.08.20 Kanc. prekių pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip 
3000 eur be PVM

49,95 eur
su PVM

UAB Eripo Pasiūlymas 
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

49,95 eur
su PVM

58 2015.09.01 Medž iagos laboratorijai Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

200,85 eur
 su PVM

UAB 
„Bioeksma“

Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

200,85 eur
su PVM

59 2015.09.15 Tuberkulino pirkimas Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

114,59 eur
su PVM

UAB „Lexano“ Pasiūlymas
atitinka nu-
statytus rei-
kalavimus

114,59 eur
su PVM

60 2015.09.20 Medžiagų laboratorijai,
procedūrų kab. pirkimas

Apklausa
žodž iu

Pirkimo vertė 
mažesnė kaip
3000 eur be PVM

174,44 eur
su PVM

UAB „Mediq
Lietuva“

Pasiūlymas 
atitinka nu-
Ssatytus rei-
kalavimus

174,44 eur
Su PVM



INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS


(mažos vertės pirkimų apklausos būdu pradedami pirkimai, nustatyti laimėtojai ir ketinimai sudaryti pirkimo sutartis, sudarytos


pirkimo sutartys)


		Eil.Nr.

		Data

		  Pirkimo pavadinimas

		Pirkimo būdas

		Priežastys,


dėl kurių pasirinktas nurodytas


pirkimo būdas

		Numatoma pirkimo sutarties


kaina

		Laimėjusio dalyvio pavadinimas

		Priežastys,


dėl kurių


pasirinktas šis laimėtojas

		Pirkimo sutarties


kaina

		Pastabos



		 16

		2015.03.01

		Medikamentai odontologijai

		Apkausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		73,87 eur

su PVM

		UAB „Simandra‘

		Pasiūlymas

atitinka


nustatytus


reikalavimus

		73,87 eur

su PVM

		



		17

		2015.03.01

		Medžiagos odontologijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė mažesnė kaip

3000eur be PVM

		722,80 eur

su PVM

		UAB „Plandent“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus


reikalavimus

		722,80eur

su PVM

		



		18

		2015.03.01

		Prekės laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM




		275,14 eur


su PVM

		UAB ‚Mediq

Lietuva“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus


reikalavimus

		275,14 eur

su PVM

		



		19

		2015.03.15

		Prekės laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		215,92eur

su PVM

		UAB „Limeta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		215,92eur

su PVM

		





		20

		2015.03.15

		Kanceliarinės prekės

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		50,21 eur

su PVM

		UAB „Gumta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus


reikalavimus

		50,21eur

su PVM

		



		21

		2015.04.01

		Akmens anglies pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM




		59,85eur

su PVM

		UAB „Grasta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus


reikalavimus

		59,85 eur su PVM

		



		22

		2015.04.01

		Blankų pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM




		38,12 eur

su PVM

		UAB „Priuntėja“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus


reikalavimus

		38,12eur

su PVM

		



		23

		2015.04.01

		Automašinos tech. aptarnavimas

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė  kaip


3000 eur be PVM

		30,93 eur

su PVM

		UAB ‚Juta“



		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus 


reikalavimus

		30,93 eur

su PVM

		



		24

		2015.04.10

		Medžiagos sterilizatoriui

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM




		121,61 eur


su PVM

		UAB „Meditalika“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		121,61 eur

su PVM

		



		25

		2015.04.15

		Medžiagos laboratorijai,

med. technikos aptarnavimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		30,10 eur,

87,62


su PVM




		UAB „Limeta‘

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		30,10eur ,

87,62


su PVM

		



		26

		2015.02..10

		Medžiagos sterilizatoriui

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė mažesnė kaip

3000eur be PVM

		238,76 eur

su PVM

		UAB „Mediq

Lietuva‘

		Pasiūlymas atitinka nu-

statytus rei-


kalavimus

		238,76 eur

su PVM

		



		27

		2015.04.25

		Medžiagos laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip 


3000eur be PVM

		215,02 eur


su PVM

		UAB „Limeta“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		215,02 eur

su PVM

		



		28

		2015.04.25

		Tonerio pirkimas , med. technikos aptarnavimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		75,44 eur

su PVM

		IĮ „Informaciniai 

procesai“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		75,44 eur

su PVM

		



		29

		2015.04.25

		Medžiagos laboratorijai, procedūrų kab.

		Apklausa


žodžiu

		Pirkimo vertė


mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		124,38eur


su PVM

		UAB „Meditalika“

		Pasiūlymas 


atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		124,38eur


su PVM

		



		30

		2015.04.25

		Ūkinės prekės

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė


mažesnė kaip


3000eur be PVM




		29,50 eur


su PVM

		UAB „Melifera‘

		Pasiūlymas


atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		29,50eur


su PVM

		



		31

		2015.04.25

		Medikamentai odontologijai

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė 


mažesnė kaip


3000 eur be PVM



		73,87 eur


su PVM

		UAB „Simandra“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		73,87 eur

su PVM

		



		32

		2015.05.05

		Prekės odontologijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		887,95 eur

su PVM

		UAB „ Divenda“



		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		887,95eur

su PVM

		



		33

		2015..05.15

		Blankų pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM




		8,86eur

su PVM




		UAB „Printėja“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		8,86 eur

su PVM

		



		34

		2015.05.15

		Vandens šildytojas, kt. prekės

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė mažesnė kaip 


3000eur be PVM

		98,63 eur


su PVM

		UAB ‚Divenda“

		Pasiūlymas


atitinka nu-


statytus rei


kalavimus

		98,63 eur


su PVM

		



		35

		2015.05.20

		Kanceliarinės prekės

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė 


mažesnė kaip


3000eur be PVM

		15,80 eur

su PVM

		UAB „Gumta“

		Pasiūlymas


atitinkan nu--statytus reikalavimus

		15,80 eur


su PVM

		



		36

		2015.05.25

		Medžiagos sterilizacijai,

dezinfekcijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM




		214,28 eur

su PVM

		UAB „Meditalika“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		214,28 eur

su PVM

		



		37

		2015.06.10

		Autom. techninis aptarnavimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000eur be PVM

		123,48 eur

su PVM

		UAB „Juta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		123,48 eur

su PVM

		



		38

		2015.06.10

		Medžiagos laboratorijai

		Apklausa žodžiu

		Pirkimo vertė

 mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		149,92 eur

su PVM




		UAB „Mediq

Lietuva“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		149,92 eur

su PVM

		



		39

		2015.06.10

		Tonerio, antivirusinės progr.

pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip 


3000 eur be PVM

		91,00 eur

su PVM

		Grendos inf..

procesai‘

		Pasiūlymas

 atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		91,00 eur

su PVM

		



		40

		2015.06.20

		Ūkinės prekės

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		24,51 eur

su PVM

		UAB „Melifera“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		24,51 eur

su PVM

		



		41

		2015.06..20

		Medžiagos laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		30,10 eur

su PVM

		UAB „Limeta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		30,10 eur

su PVM

		



		42

		2015.06.20

		Medžiagos laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000 eur be PVM




		82,11 eur

su PVM

		UAB „Bioeksma“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		82,11 eur

su PVM

		



		43

		2015.06.25

		Medžiagos odontologijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		641,99 eur

su PVM

		UAB „Plandent“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		641,99 eur

su PVM

		



		44

		2015.06.25

		Tvarsliava, medžiagos 

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		151,40 eur

su PVM

		IĮ „Azas“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		151,40 eur

su PVM

		



		45

		2015.07.01

		Vaistų pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		303,56 eur

su PVM

		UAB „Limedika“

		Pasiūlymas atitinka nu-

statytus rei-


kalavimus

		303,56 eur

su PVM

		



		46

		2015.07.01

		Vaistų pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip 


3000 eur be PVM

		73,87 eur 

su PVM

		UAB „Simandra“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		73,87 eur

su PVM

		



		47

		2015.07.01

		El. lempučių pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		17,32 eur

su PVM

		UAB „Divenda“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		17,32 eur

su PVM

		



		48

		2015.07.20

		Kanc. prekių pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

 mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		25,27 eur

su PVM

		UAB „Gumta“

		Pasiūlymas

aitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		25.27 eur

su PVM

		



		49

		2015.07.20

		Med. technikos aptarnavimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		108,19 eur

su PVM

		UAB „Limeta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		108,19 eur

su PVM

		



		50

		2015.07.20

		Blankų pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		30,86 eur

su  PVM

		UAB „Priuntėja“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		30,86 eur

su PVM 

		



		51

		2015.07.25

		Medžiagos sterilizatoriui

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		175,24 eur

su PVM

		UAB „Meditalika“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		175,24 eur

su PVM

		



		52

		2015.08.01

		Ūkinės prekės

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		52,14 eur

su PVM

		UAB „Melifera“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		52,14 eur

su PVM

		



		53

		2015.08.01

		Medžiagos sterilizatoriui

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		133,60 eur

su PVM

		UAB „Mediq

Lietuva“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-statytus rei-


kalavimus

		133,60 eur

su PVM

		



		54

		2015.08.01

		Medžiagų laboratorijai pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

 mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		163,63 eur

su PVM

		UAB „Limeta“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


satytus rei-


kalavimus

		163,63 eur 

su PVM

		



		55

		2015.08.15

		Automašinos remontas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		660,70 eur

su PVM

		UAB „Juta“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		660,70 eur

su PVM

		



		56

		2015.08.15

		Akmens anglies pirkimas

		Apklausa



		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000 eur bePVM

		732,15 eur

su PVM

		UAB „Grasta“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei


kalavimus

		732,15 eue

su PVM

		



		57

		2015.08.20

		Kanc. prekių pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip 


3000 eur be PVM

		49,95 eur

su PVM

		UAB Eripo

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		49,95 eur

su PVM

		



		58

		2015.09.01

		Medžiagos laboratorijai

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		200,85 eur

 su PVM

		UAB „Bioeksma“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-


kalavimus

		200,85 eur

su PVM

		



		59

		2015.09.15

		Tuberkulino pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		114,59 eur

su PVM

		UAB „Lexano“

		Pasiūlymas

atitinka nu-


statytus rei-kalavimus

		114,59 eur

su PVM

		



		60

		2015.09.20

		Medžiagų laboratorijai,

procedūrų kab. pirkimas

		Apklausa

žodžiu

		Pirkimo vertė 

mažesnė kaip


3000 eur be PVM

		174,44 eur

su PVM

		UAB „Mediq

Lietuva“

		Pasiūlymas 

atitinka nu-


Ssatytus rei-


kalavimus

		174,44 eur

Su PVM

		





