
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.

Kalvystės muziejaus, buv. Gustavo 

Katzkės kalvės, Šaltkalvių g. 2, ŠV 

ir PV fasadų sienų bei tvoros 

paprastojo remonto darbų su 

paprastojo remonto aprašo 

parengimu mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių (toliau 

– Taisyklių) 107.1.4.2. punktu.

14 471,60

UAB „Larstata“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.06.26

2.

Naujausio leidimo kodeksų ir 

praktikumų rinkinio mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

55,34

VĮ Registrų centras 

Teisinės 

informacijos 

departamentas - 

laimėjęs pasiūlymas

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

3.

Švietimo įstaigų elektros 

instaliacijos ir virtuvių vėdinimo 

sistemų remonto darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 4 341,95;

II d. 4 318,56;

III d. 8 578,90

I, II d. UAB 

„Vanduja“

III d. UAB „Nordus“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
I,II d. 2015-07-14 

III d. 2015-07-31

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠIEJI PIRKIMAI 2015 M. LIEPOS MĖN.



4.

Baldų Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

darbuotojams mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

23 111,67

UAB „AD Modum“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.07.09

5.

Klaipėdos Marijos Montessori 

mokyklos-darželio karšto vandens 

šilumokaičio keitimo darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 002,11

UAB „Mano būstas 

LT“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

6.

Transporto paslaugų jaunimo 

vasaros akademijos keleivių 

pervežimui pirkimas paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

340

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

7.

Klaipėdos miesto Joniškės kapinių 

tvoros remonto ir kanalo 

sutvarkymo darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

26 129,21

UAB „Lyderio 

grupė“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_ 2015.07.20

8.

Mokslo metų pradžios Rugsėjo 1 

d. renginio organizavimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

4 343,90

MB „Pramogų 

uostas“ - laimėjęs 

pasiūlymas.

UAB "TOI-

TOI Lietuva" - 

2.53% 

2015.07.28

9.

Priešgaisrinių laiptų remonto darbų 

Klaipėdos darželyje „Gintarėlis“ 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

6 888,87

UAB „MK 70“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.07.24



10.

Informacinio leidinio apie paveldo 

objektus „Klaipėdos vaizdų 

albumas“ parengimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.3, 107.1.5 

punktais.

8 688,00

K. Demerecko IĮ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015.07.28

11.

Transporto paslaugų Klaipėdos 

politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungai mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

375

UAB „Klaipėdos 

autobusų parkas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

12.

Turnyro „Sportas aistruoliams“ 

organizavimo paslaugų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

_

Tiekėjo pasiūlymas 

atmestas dėl per 

didelės kainos.

_ _

13.

Informacijos apie mokinių tarybų 

aktualijas ir jaunimo veiklą 

sklaidos paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 800,00

VšĮ Pokyčių 

bendruomenės 

fondas - laimėjęs 

pasiūlymas.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

14.

Apšvietimo atramų su dviguba 

gembe ir šviestuvais montavimo ir 

prijungimo darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

18 837,28

UAB 

„Elektromontuotojas

“ - laimėjęs 

pasiūlymas.

_ 2015.07.28

15.

Apgyvendinimo paslaugų, skirtų 

miesto partnerio Manheimo 

delegacijos vizito 100 metų 

partnerystės jubiliejaus proga 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

360

UAB „Amberton 

Klaipėda“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



16.

Klaipėdos kultūros magistro žiedo 

pagaminimo paslaugų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 890,00

Juvelyras Vidas 

Bizauskas - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

17.

Baltijos gimnazijos valgyklos 

patalpų remonto darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

28 263,52

UAB „Statela“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.07.31

18.

Dviejų savaičių regbio ir kitų 

sporto šakų dienos stovyklos 

vaikams organizavimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 500,00

Klaipėdos miesto 

regbio klubas 

„Klaipėdos kovas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

19.

Klaipėdos miesto būsto (aplinkos) 

pritaikymo žmonėms su negalia 

remonto darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

37 858,16

UAB „Statela“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

P. Štasevičiūtės 

projektavimo 

firma "Pilis" 

keltuvo 

montavimui 

projektui parengti 

- 4,9 %

2015.07.31

20.

Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos, esančios Bandužių 

g. 4, Klaipėda, sanitarinio mazgo 

pritaikymo neįgaliesiems darbų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

758,84

UAB „Ranga“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



21.

Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos pastato, esančio 

Bandužių g. 4, Klaipėdoje, 

energijos vartojimo audito 

ataskaitos įvertinimo ir korektūros 

paslaugų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 089,00

UAB „Miesto 

renovacija“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

22.

Socialinio ugdymo, prevencijos ir 

kitų programų įgyvendinimui 

reikalingų priemonių mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

571

UAB „Officeday“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

23.

Jaunimo styginių instrumentų 

orkestro Manheimo–Memelio 100 

metų partnerystės jubiliejaus proga 

koncerto organizavimo ir 

įgyvendinimo paslaugų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 000,00

Klaipėdos Eduardo 

Balsio menų 

gimnazija - laimėjęs 

pasiūlymas.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

24.

Klaipėdos miesto Joniškės kapinių 

takelio remonto darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 178,00

UAB „Inkomsta“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

25.

Protokolinio priėmimo ir 

papildomo aptarnavimo paslaugų 

Klaipėdos ir Manheimo 100 metų 

partnerystės jubiliejaus proga 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Palsaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

580

UAB „Ramusis 

pamarys“ Radisson 

Blu Hotel - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

26.

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

sanitarinių patalpų remonto darbų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

_ Pirkimas nutrauktas _ _



27.

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

sanitarinių patalpų remonto mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 54 900,00;         

II d. 69 400,00;      

III d. 10 000,00

I, II, III d. UAB 

"Virdaleka" - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
I, II, III d. 2015-07-

09

28.

Viešojo transporto švieslentės 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

13 841,19

UAB "Hansab" - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.06.18

29.

Akmens grindinio priežiūros darbų 

Klaipėdos mieste mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

67 000,00

UAB "Žemkasa" - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.05.15

30.

Klaipėdos miesto pagrindinių 

gatvių važiuojamosios dalies 

ženklinimo polimerinėmis 

ženklinimo medžiagomis ir dažais 

bei ženklinimo trynimo darbų  

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

74 000,00

UAB "Sankryža"- 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.06.15

31.

Klaipėdos miesto savivaldybės 

jachtos „Lietuva“ gelbėjimosi 

įrangos ir remontui reikiamų 

priemonių mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

_ Pirkimas nutrauktas _ _

32.

Inventoriaus, skirto Klaipėdos 

miesto viešosioms erdvėms, mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

II d. 1 950,00             

IV d. 925,65                  

V d. 5 390,55               

VI d. 3 176,00                

VII d. 1 391,50

II, VI d. UAB 

"Miesto baldai";                             

IV, V, VII d. UAB 

"Bipa"- mažiausia 

pasiūlyta kaina.

_
II, VI d. 2015-06-26;                                       

IV, V, VII d. 2015-06-

30.



33.

Apšvietimo atramų su gembe ir 

šviestuvais montavimo ir 

prijungimo darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

53 762,00

UAB 

"Elektromontuotojas

"- mažiausia 

pasiūlyta kaina.

_ 2015.05.22

34.

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

šilumos ir karšto vandens tiekimo 

sistemų remonto darbų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 1 114,65

II d. 5 949,45

III d. 482,24

I, II, III d. UAB 

„Mano būstas LT“- 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_ 2015.07.31

35.

Inventoriaus, skirto Klaipėdos 

miesto viešosioms erdvėms, mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

II d. atmesta dėl 

per didelės 

kainos;            

III d. 6 576,00

III d. UAB „Oliseta“- 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015.07.31

36.

Miesto šventei skirto renginio 

Piliavietėje organizavimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

4 350,00

Asociacija „Pilsota“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015.07.20

37.

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų 

sanitarinių patalpų remonto darbų 

mažos vertės pirkimo apklausos 

būdu

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 134 punktu.

I d. 28 908,11;             

II d. 17 376,80;           

III d. 34 316,50;            

IV d. 15 760,12;          

VI d. 21 147,36;         

VII d. 18 687,08;         

VIII d. 16 994,86;                      

IX d. 6 523,64    

I d. UAB "Statybų 

techniniai sprendimai",   

II d. UAB "Lestema";     

III, IV, VI, VII, VIII, IX 

d. UAB "Mano būstas";                                   

V d. nesudaryta sutartis, 

nes atsisakė - mažiausia 

pasiūlyta kaina.

_

I, III, IV, VI, VII, IX 

d. - 2015-07-31;   II 

d. 2015-07-22;                                                            

VIII d. 2015-07-29.                                                      


