
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.

Klaipėdos miesto kultūrą 

reprezentuojančio leidinio (knygos-

albumo) maketo sukūrimo ir 

išleidimo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių (toliau 

– Taisyklių) 107.1.4.2. punktu.

13 897,50

UAB „Druka“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015-12-01

2.
Bylų viršelių mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.
Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

8 550,00

UAB „Regseda“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-01

3.

Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 

81) esančio fontano remonto darbų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 25 652,00

II d. 40 535,00

I d. UAB „Kavesta“

II d. UAB „Kisinai“ - 

laimėjęs pasiūlymas.
_

I d. 2015-12-08;    

II d. 2015-12-07

4.

Kapaviečių ženklų pagaminimo ir 

įrengimo mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 360,00

UAB „Klaipėdos 

dizaino centras“ - 

laimėjęs pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.
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5.

Klaipėdos miesto savivaldybės 

turizmo rinkodaros strategijos 

parengimo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

7 800,00

VšĮ Turizmo plėtros 

institutas - laimėjęs 

pasiūlymas.
_ 2015-12-03

6.

Chemijos laboratorijos indų ir 

priemonių, įgyvendinant projektą 

Nr. ILPR.01.01.00-72-110/10-00 

„Baltijos jūros vandens kokybės 

gerinimas, vystant vandens 

nuotekų tinklus – II etapas“ mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 019,91

UAB „Biometrija“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-04

7.

Pastato, esančio S. Daukanto g. 24, 

Klaipėda, kabinetų remonto darbų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

29 846,41

UAB „Laiska“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-04

8.

Avarinės būklės statinių, keliančių 

pavojų gyvybei ir sveikatai, 

griovimo darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 7 531,00

II d. 2 308,10

III d. 1 195,76

IV d. 3 509,00

I, IV d. UAB „Jalsė“

II, III d. UAB 

„Tramera“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
2015-12-04 visoms 

dalims

9.

Avarinės būklės statinių, keliančių 

pavojų gyvybei ir sveikatai, 

griovimo darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

978,89

Arūnas Sakalauskas -

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

10.

Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

materialiojo ir nematerialiojo turto 

e. bilieto įrangos vertės nustatymo 

paslaugų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 866,99

UAB „Capital 

vertinimas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



11.

Seminaro-susitikimo savivaldybės 

padalinių, atsakingų už finansų ir 

biudžeto valdymą, vadovams 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

628

Lietuvos 

savivaldybių 

asociacijos mokymo 

ir konsultavimo 

centras - laimėjęs 

pasiūlymas.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

12.

Ženklo „Klaipėda“ ties įvažiavimu 

į miestą (Jakuose) remonto darbų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

14 096,50

UAB „Reklamos 

sprendimai“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_ 2015-12-07

13.

Renginių ciklo ,,Trumpametražių 

filmų festivalis bei kūrybinių 

įgūdžių ugdymas audiovizualiniu 

menu“ mažesnes galimybes 

turinčiam jaunimui organizavimo 

paslaugų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

3 390,00

UAB „Vakarų 

pramoga“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

14.

Projekto Nr. ILPR.01.01.00-72-

039/10-00 „Aplinkosaugos 

gerinimas Lietuvos–Rusijos 

pasienyje“ konferencijos 

organizavimo paslaugų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 904,00

Arūnas Liubinavičius 

- mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

15.

Seminaro tema „Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimai nuo 2016 m.: 

naujovių taikymas, praktinės 

rekomendacijos ir naujausia teismų 

praktika“ mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

312,18

UAB „Mokesčių 

srautas“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.



16.

Brošiūros „Sociologinis tyrimas: 

kaip jaučiasi senjorai Klaipėdos 

mieste“ maketavimo ir 

spausdinimo mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 900,00

IĮ „Logitema“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

17.

Reprezentacinių suvenyrų 

(kalendorių) mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 596,00

UAB "Žemaitijos 

spauda" - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

18.

Spektaklio „Painiava dėl Kalėdų 

senelio“, skirto Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

darbuotojų vaikams, mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

840

VšĮ „Klaipėdos 

šventės“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

19.

Suvenyrų su jūrine Klaipėdos 

simbolika mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 1 620,00

II d. 400,00

I d. UAB „Dovanų 

artelė“;

II d. UAB „Jokado 

projektai“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

20.

Seminaro „Klaidos, valdant 

įstaigos lėšas ir turtą. Mokinio 

krepšelio lėšų naudojimas 

2015–2016 metais“ mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

130

UAB „Ekonomikos 

mokymo centras“ - 

laimėjęs pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

21.

Paslaugų valdymo sistemos 

„Webpartner“ atnaujinimo ir 

palaikymo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

4 994,88

UAB „Idamas“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015-12-10



22.

Chemijos laboratorijos indų ir 

priemonių, įgyvendinant projektą 

Nr. ILPR.01.01.00-72-110/10-00 

„Baltijos jūros vandens kokybės 

gerinimas, vystant vandens 

nuotekų tinklus – II etapas“ mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 019,91

UAB „Biometrija“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-04

23.
Archyvinių stelažų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.
Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

12 813,90

UAB „Sandėliavimo 

įranga“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_ 2015-12-10

24.

Klaipėdos miesto Pempininkų 

aikštės apšvietimo įrengimo darbų 

su techninio darbo projekto 

parengimu mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

59 999,09

UAB „Gatvių 

apšvietimas“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_ 2015-12-10

25.

Teisės srities mokymų paslaugų 

Teisės skyriaus specialistams 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

350,9

UAB „Mokesčių 

srautas“

UAB „Žinių era“ -

laimėjęs pasiūlymas.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

26.

Sportinės atributikos 2015 m. 

geriausių Klaipėdos miesto metų 

sportininkų ir sportinių komandų 

apdovanojimams mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 000,00

UAB „Taurės“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



27.

Medalių su miesto simbolika 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 470,90

UAB „Pajūrio 

suvenyrai“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

28.

Teisės srities mokymų paslaugų 

Teisės skyriaus specialistams 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

287,98

UAB „Mokesčių 

srautas“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

29.

Lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“, 

esančio Baltijos pr. 63, Klaipėda, 

lauko apšvietimo remonto darbų  

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

3 599,97

UAB „Skaidrola“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

30.

Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos ir Klaipėdos 

lopšelio-darželio "Švyturėlis" 

nuotekų tinklų avarinių remonto 

darbų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

8 940,00

UAB „Vanduja“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-15

31.

Buto, esančio Debreceno g. 46-3, 

Klaipėda, pritaikymo neįgaliojo 

poreikiams darbų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

3 590,53

UAB „Statela“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

32.

Jachtos „Lietuva“ (jachtos Nr. 

LTU632) techninės būklės 

nustatymo ir įvertinimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

4 200,00

UAB „Adoris“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015-12-17



33.

Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto objekto 

draudimo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

_ Negauta pasiūlymų _ _

34.

Avarinės būklės statinių 

konstrukcijų, keliančių pavojų 

gyvybei ir sveikatai, griovimo 

darbų mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

15 306,50

I, II, III d. UAB 

„Tramera“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_ 2015-12-16

35.

Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių 

nekilnojamojo turto objektų 

(elektroninių interaktyvių stendų ir 

LED ekrano) draudimo paslaugų 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

432

AAS „Gjensidige 

baltic“ Lietuvos 

filialas - laimėjęs 

pasiūlymas.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

36.

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės 

komisijos narių kvalifikacijos 

kėlimo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 152,00

UAB „Klaipėda 

Tours“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

37.

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės 

komisijos narių kvalifikacijos 

kėlimo paslaugų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

6 134,70

UAB „Asseco 

Lietuva“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_ 2015-12-11



38.

Projekto „Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos darbo 

organizavimo gerinimas tobulinant 

organizacinę struktūrą, finansinių 

išteklių ir veiklos valdymo 

procesus“ Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-

01-040, įgyvendinamo Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

administracijos, galutinės 

ataskaitos parengimo mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

2 344,00

UAB 

„Audit&Accounting“ 

- mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

39.

Dalyvaujančios lyderystės 

moderavimo sesijų, skirtų Europos 

kultūros sostinės paraiškos 

koncepcijos parengimui, 

apmokymo paslaugų  mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

3 630,00

VšĮ „Kuriančios 

bendruomenės“ - 

laimėjęs pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

40.
Stalo teniso stalų mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.
Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

678

UAB „Klaipėdos 

atletas“ - mažiausia 

pasiūlyta kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

41.

Atšvaitų Klaipėdos miesto 

bendruomenėms mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 100,00

UAB „Sadule“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

42.

Batelių Klaipėdos miesto 

bendruomenėms mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 300,00

A. Tilviko įmonė - 

laimėjęs pasiūlymas. _
Raštiška sutartis 

nesudaryta.



43.
Lipdukų įrangai mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.
Prekės 

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

84,7

UAB „Printela“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.

44.

Meninių fotografijų spausdinimo ir 

paruošimo parodai mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu.

Prekės 

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

200

IĮ Artūro Šeštoko 

foto studija FOTO X - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
Raštiška sutartis 

nesudaryta.

45.

Inventoriaus vietos bendruomenių 

sprendimams įgyvendinti mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

I d. 27 001,15;              

II d. 417,45

I d. UAB "Bipa";               

II d. UAB "Miesto 

baldai"                              

- mažiausia pasiūlyta 

kaina.

_
I d. 2015-09-28;                              

II d. 2015-09-11.

46.

Ekologijos mokymo priemonių, 

įgyvendinant projektą Nr. 

ILPR.01.01.00-72-110/10-00 

„Baltijos jūros vandens kokybės 

gerinimas, vystant vandens 

nuotekų tinklus – II etapas“ mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

44 484,14

UAB "Mokslo 

technologijos" - 

laimėjęs pasiūlymas.
_ 2015-12-01

47.

Naujos neeksploatuotos 

specializuotos transporto 

priemonės, pritaikytos judėjimo 

negalią turintiems asmenims 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Prekės

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

_ Pasiūlymas atmestas _ _



48.

Tarybos posėdžių salės balsavimo 

ir diskusijų valdymo įrangos 

permontavimo ir modernizavimo 

mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

10 097,10

UAB „Konferenta“ - 

laimėjęs pasiūlymas. _ 2015-12-18

49.

Klaipėdos miesto savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių 

patalpų, esančių Taikos pr. 81A, 

Klaipėdoje, langų, durų ir atvirų 

angų užsandarinimo darbų su 

paprastojo remonto aprašo 

parengimu mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu.

Darbai

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

3 471,36

UAB „Klaibuta“ - 

mažiausia pasiūlyta 

kaina.
_ 2015-12-28

50.

Renginių, skirtų Sausio 15-ajai, 

Klaipėdos krašto dienai, 

organizavimo paslaugų mažos 

vertės pirkimas apklausos būdu.

Paslaugos

Mažos vertės pirkimas, 

atliekamas apklausos būdu. 

Pasirinkta vadovaujantis  

Taisyklių 107.1.4.2. punktu.

1 480,00

VšĮ „Klaipėdos 

šventės“ - laimėjęs 

pasiūlymas.
_

Raštiška sutartis 

nesudaryta.


