
Eil.

Nr.
Pirkimo pavadinimas

Pirkimo 

objektas

Pirkimo būdas, jo pasirinkimo 

priežastis

Pirkimo 

sutarties kaina, 

Eur

Laimėjęs dalyvis, jo 

pasirinkimo 

priežastis

Sutarties 

dalis, kuriai 

ketinama 

pasitelkti 

subrangovus, 

subtiekėjus

Sutarties 

sudarymo data

1.

Reprezentacinių suvenyrų (rašiklių 

su logotipu, bloknotų, skėčių, 

dovanų maišelių, juostelių su 

logotipu) mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių (toliau 

– Taisyklių) 107.1.4.2. punktu.

3 669,05

UAB „Office 

system“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
– 2015.02.03.

2.

Išorinės politinės reklamos skydų 

su įrengimu, priežiūra ir 

demontavimu mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

12 705,00

UAB „Laiska“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
– 2015.02.04.

3.

Laiptinės, esančios Panevėžio g. 2, 

Klaipėdoje, remonto darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

4 419,86

UAB „Rekosta“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
– 2015.02.12.

4.

Spaudos ploto su galimybe 

savivaldybės informaciją skelbti 

leidinio interneto svetainėje 

paslaugų lietuvių kalba mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

20 000,00

UAB „Vakarų 

ekspresas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

– 2015.02.10.
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5.
Rinkimų inventoriaus mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.
Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

6 334,00

UAB „Officeday-

Klaipėda“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

– 2015.02.11.

6.
Spaudos ploto rusų kalba mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.
Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

6 000,00

UAB „Diena Media 

News“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
– 2015.02.19.

7.

Savivaldybės aktualijų 

spausdinimo leidinio nuolatinėje 

rubrikoje ir skelbimo leidinio 

interneto svetainėje paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

14 100,00

UAB „Diena Media 

News“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
– 2015.02.19.

8.

Seminaro „Civilinio kodekso 

normų, reglamentuojančių vaiko ir 

tėvų santykius, taikymas: naujausia 

teismų praktika“, „Agresyvumo ir 

konfliktiškumo prevencija, 

intervencija ir postvencija 

socialinės rizikos šeimose“ mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

115

VšĮ valstybės ir 

savivaldybių 

tarnautojų mokymo 

centras „Dainava“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

–
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

9.

Aplinkosauginių laikraščių 

prenumeratos 2015 m. mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 587,81

ULAB „ABO“, VšĮ 

„Ekologinio švietimo 

centras“, VšĮ „Žalioji 

Lietuva“

 - mažiausia 

pasiūlyta kaina.

–
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



10.

Investicijų projekto objektui 

„Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) 

modernizavimas“, esančiam 

tikslinėje 2014–2020 m. periodo 

teritorijoje, parengimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 600,00

UAB 

„Eurointegracijos 

projektai“

 - mažiausia 

pasiūlyta kaina.

–
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

11.

Seminaro tema „Teisės aktai ir jų 

pakeitimai architekto veikloje“ 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

270

UAB „Architektūros 

projektų valdymas ir 

konsultacijos“

 - mažiausia 

pasiūlyta kaina.

–
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

12.

Klaipėdos miesto savivaldybės 

daugiabučių gyvenamųjų namų 

naudojamos valstybinės žemės 

nuomos mokesčio administravimo 

paslaugų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

10 % nuo 

mokesčio sumos 

I d. DNSB „Nerija“; 

II d. DNSB „Šatrija“                 

 - mažiausia 

pasiūlyta kaina.

–
I d. 2015.02.24.             

II d. 2015.02.26.

13.

Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

pastato, moksleivių techninės 

kūrybos centro Strėvos g. 5, 

Klaipėdoje, techninės apsaugos 

paslaugų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

–
Tiekėjų pasiūlymai 

atmesti
– –

14.

Reprezentacinių padėkos raštų ir 

aplankų gamybos paslaugų  mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

–
Tiekėjų pasiūlymai 

atmesti
– –


