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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: 
Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, 195093984

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Kauno g. 59, LT-55179 Jonava
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Virginija Guščiuvienė, tel. (8 349) 61 800, el. paštas 
info@joneris.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 mokyklų grupės mokinių ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų nemokamo maitinimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokyklose mokosi 1554 

mokiniai, 205 darbuotojai. Nemokamą maitinimą gauna 603 mokiniai ir 28 
ikimokyklinio amžiaus vaikai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 

KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 

pavardė: VšĮ „Kretingos maistas“
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 

PVM): 700000,00 Lt su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjas pasiūlė 

mažiausią įkainį ir pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 

sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: 
Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinė mokykla, 190303343

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Chemikų g.  140, LT-55217  Jonava
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Artūras Jagelavičius , tel. (8 349) 65 099, el. paštas 
jagelart@delfi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų 

nemokamo maitinimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Jonavos Raimundo 

Samulevičiaus pagrindinė mokykla (nuo 2013-09-01 pertvarkoma į 
progimnaziją), kodas 190303343, Chemikų g. 140, 55217 Jonava, tel. (8 
349) 65 099, faksas (8 349) 65 099 (toliau – Perkančioji organizacija) 
numato įsigyti mokinių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų nemokamo 
maitinimo paslaugas (toliau – paslaugos) šioms mokykloms: Jonavos R. 
Samulevičiaus progimnazijai, Jonavos pradinei mokyklai, Jonavos r. Žeimių 
pagrindinei mokyklai, Jonavos rajono Bukonių pagrindinei mokyklai 
(toliau – Mokykloms) nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Mokyklose mokosi 1443 
mokiniai, dirba 130 darbuotojų. 2012/2013 m. m. nemokamą maitinimą 
gavo ~ 572 mokiniai (per vieną dieną). Nuo 2014 m. planuojama maitinti 
10 ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 

KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 

pavardė: VšĮ „Kretingos maistas“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 
PVM): 630 000,00 su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjas pasiūlė 
mažiausią įkainį ir pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 
sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: 
Jonavos J. Ralio gimnazija, 190301488

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Žeimių g. 20, 55125 Jonava
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Arūnas Rimkus, tel.: (8 349) 69 075, 8 652 90 242, el. 
paštas jraliom@takas.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 mokyklų grupės mokinių, ikimokyklinio 

amžiaus vaikų nemokamo maitinimo paslaugos 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokyklose mokosi 1500 

mokinių, dirba 235 darbuotojai. 2012/2013 m. m. nemokamą maitinimą gavo 
~ 487 mokiniai (per vieną dieną). Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. bus maitinami 
10 ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 

KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 

pavardė: VšĮ „Kretingos maistas“
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 

PVM): 550 000,00 Lt su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Tiekėjas pasiūlė 

mažiausią įkainį ir pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 

sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, 
191349831

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g. 56, LT-08110 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Alvydas Balinskas, tel. +370 5 205 3688, mob. tel. 
+370 675 27 893, faks. +370 5 231 4436, el. paštas alvydas.balinskas@
sam.lt, interneto adresas essc.sam.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141671
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Analizės ir vieningos metodikos parengimo 

paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Parengti 1 (vieną) pagalbos 

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo ir 
organizavimo Lietuvoje analizę ir 1 (vieną) vieningą metodiką sveikatos 
priežiūros įstaigoms, kaip organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo traumų 
ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
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III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 
KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Analizės 
ir vieningos metodikos parengimo paslaugų pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 
pavardė: UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“, 302571901

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 
PVM): 387000,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 

sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Kazlų 
Rūdos savivaldybės administracija, 188777932

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Gina Norkutė, tel. (8 343) 68 631, faks. (8 343) 95 276, 
el. paštas gina.norkute@kazluruda.lt, interneto adresas www.kazluruda.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių pavėžėjimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kazlų Rūdos savivaldybė 

numato įsigyti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavėžėjimo į mokyklas 
ir atgal paslaugas. Mokinių pavėžėjimo maršrutai: 

1. Į Plutiškių vidurinę mokyklą ir atgal: 
1.1. Klevinė–Smalinyčia–Mačiuliškės–Plutiškės: 16 km į vieną pusę, 

du kartai per dieną, mokslo metų dienomis, apie 24 mokinius; 
1.2. Žarsta–Stuomenai–Jiestrakis–Klevinkalnis–Plutiškės: 17 km į 

vieną pusę, du kartai per dieną, mokslo metų dienomis, apie 21 mokinį; 
1.3. Raudonupis–Leskava–Kupriai–Plutiškės:  11 km į vieną pusę, 

du kartai per dieną, mokslo metų dienomis, apie 29 mokinius. 
2. Į Kazlų Rūdos mokyklas ir atgal: 
2.1. Plutiškės–Subačiškės–Kvietiškis–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda: 

24 km į vieną pusę, du kartai per dieną, mokslo metų dienomis, apie 50 
mokinių; 

2.2. Bebruliškė II–Kajackiškė–Kazlų Rūda: 10 km į vieną pusę, du 
kartai per dieną, mokslo metų dienomis, apie 23 mokinius 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 

KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Kazlų Rūdos 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavėžėjimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 
pavardė: A. Bižienės paslaugų ir prekybos įmonė, kodas 151163979

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 
PVM): 220 000,00 su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis 
tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, tiekėjo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 
reikalavimus, pateikti kvalifikacijos duomenys atitiko minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 
sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 110057335

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Stoties g. 5, Akademijos mstl., LT-58343 
Kėdainių r.

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 
 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Sandra Čižauskienė, tel. +370 347 38 410, mob. tel. 
+370 685 15 408, faks. +370 347 37 026, el. paštas sandra.cizauskiene@
lzukt.lt, interneto adresas www.lzukt.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141378
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos draudimo paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama 12 internetinių 

meteorologinių stočių CP 300 su jutiklių komplektu, žemės ūkio augalų ligų 
ir kenkėjų prognozavimo moduliais (toliau – Įranga), draudimo paslaugos 
nuo visų skirtingų turtinių rizikų, taip pat ir nuo ugnies (gaisras, žaibo 
trenkimas (tiesioginis ir netiesioginis), sprogimas, skraidančių aparatų ar jų 
dalių užkritimas, krovinių užkritimas, gesinimo vandens nuostolių), vandens 
(drenažo sistemos gedimas), neteisėtos trečiųjų asmenų veikos, stiklo dūžio, 
gamtinių jėgų (audra, potvynis, liūtis, kruša, grunto suslūgimas, sniego slėgis, 
nuošliauža), žemės ūkio technika ir transportu atlikti pažeidimai, neteisėti 
pasinaudojimai SIM kortele. Iš jų vagystės atveju draudimas turi galioti –  
100  proc., taip pat Įrangos sugadinimo ar sunaikinimo dėl stichinių nelaimių 
ir nelaimingų atsitikimų, gaisro, sprogimų bei trečiųjų asmenų neteisėtos 
veikos atvejais – 100 proc. Įrangos vertės draudiminio įvykio dieną. 

Įrangos pagaminimo metai – 2013. Įrangos (vieno vieneto) įsigijimo 
vertė – 33879,19 Lt su PVM.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR 

KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo 
dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 – Įrangos 
draudimo paslaugų pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir 
pavardė: ADB „Baltikums“ Lietuvos filialas

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be 
PVM): 34883,20 Lt be PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis dalyvis, 
pateikęs pasiūlymą ir atitikęs minimalius kvalifikacijos ir konkurso sąlygų 
reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios 
sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius 
asmenis kaip subrangovus: -

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2013-09-13
______________

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI 
DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: 
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 190995938

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), 

 faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie 
informacijos (URL): Julija Kolegajevienė, tel. (8 5) 264 9451, faks. (8 5) 
264 9450, el. paštas julija.kolegajeviene@sac.smm.lt, interneto adresas 
www.sac.smm.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140886
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: knygos vertimo ekspertinis vertinimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kieran Egan knygos 

„Learning in Depth. A Simple Innovation That Can Transform Scholling“ 
vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ekspertinis vertinimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos


