
2016 m.  

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas Pirkimo būdas 

Numatoma 

sutarties kaina, 

Eur 

Laimėjusio 

dalyvio 

pavadinimas 

Laimėjusio 

dalyvio 

pasirinkimo 

priežastys 

Tiekėjo, su kuriuo 

sudaryta pirkimo 

sutartis, 

pavadinimas, 

sutarties sudarymo 

data 

Pirkimo sutarties kaina, 

Eur 

Pirkimo 

būdo 

pasirinkimo 

priežastys 

1.  Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimas 

Mažos vertės 

pirkimas (tiekėjų 

apklausa raštu) 

7000,00 Kauno prekybos, 

pramonės ir 

amatų rūmai 

Pateiktas tik 

vienas 

pasiūlymas 

Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų 

rūmai; 

Paslaugos sutartis; 

2016-02-02 

Pirminio profesinio 

mokymo programos:  

Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

organizavimas - 8,69 

Eur už vieną asmenį; 

kompetencijų vertinimo 

komisijų nariams už 

darbą: praktinės egz. 

dalies vertinimas – 2,81 

Eur/val., rašto darbo 

vertinimas – 0,70 Eur. 

Tęstinio profesinio 

mokymo programos:  

Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

organizavimas - 8,69 

Eur už vieną asmenį, kai 

vertinamųjų daugiau nei 

3 asmenys, 17,39 Eur – 

kai vertinamųjų 2 

asmenys ir 26,08 Eur kai 

vertinamas 1 asmuo; 

kompetencijų vertinimo 

komisijų nariams už 

darbą: praktinės egz. 

dalies vertinimas – 2,81 

Eur/val., rašto darbo 

vertinimas – 0,70 Eur 

Lietuvos 

Respublikos 

viešųjų 

pirkimų 

įstatymas; 

Tauragės 

profesinio 

rengimo 

centro 

supaprastintų 

viešųjų 

pirkimų 

taisyklės 

2.  Biuro reikmenys Mažos vertės 

pirkimas  

vykdomas CVP IS  

45000,00 UAB „Office 

System“ 

Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Office 

System;  

Pirkimo – pardavimo 

471,41 



sutartis; 2016-03-30“ 

3.  Degalai transporto 

priemonėms 

Mažos vertės 

pirkimas  

vykdomas CVP IS 

8000,00 UAB „Bratoil“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Bratoil“; 

Degalų pirkimo 

pardavimo sutartis; 

2016-03-16 

0,84 – benzinas A-95; 

0,69 – dyzelinis kuras 

 

4.  Transporto priemonių ir 

jų variklių dalys ir 

pagalbiniai reikmenys 

Mažos vertės 

pirkimas  (tiekėjų 

apklausa raštu) 

15000,00 Pirkimas nutrauktas  

5.  Projektorius Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas per 

CPO 

1200,00 UAB „Officeday“ CPO 

pasiūlymas 

UAB „Officeday“; 

Pagrindinė sutartis; 

2016-03-08 

447,55 

6.  Spintos mokinių 

daiktams saugoti 

Mažos vertės 

pirkimas  (tiekėjų 

apklausa raštu) 

6000,00 UAB „Senukų 

prekybos centras“ 

Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Senukų 

prekybos centras“; 

Sutartis; 

2016-03-31 

2560,00 

7.  Transporto priemonių 

atsarginės dalys, 

pagalbiniai reikmenys ir 

serviso paslaugos  

Mažos vertės 

pirkimas  (tiekėjų 

apklausa raštu) 

15000,00 UAB „Antaura“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Antaura“; 

Pirkimo pardavimo 

sutartis; 

2016-03-25 

877,80 

8.  Grindų dangos įrengimo 

darbai 

Mažos vertės 

pirkimas  (tiekėjų 

apklausa raštu) 

6000,00 UAB „Doremus“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Doremus; 

Rangos sutartis; 

2016-04-12 

7040,00 

9.  Elektros energija Supaprastintas 

atviras konkursas 

vykdomas per 

CPO 

7000,00 Energijos 

tiekimas, UAB 

CPO 

pasiūlymas 

Energijos tiekimas, 

UAB; 

 Pagrindinė sutartis;  

2016-03-17 

0,05251 Eur/kWh 

10.  Vairavimo mokymo 

aikštelės nuoma 

Viešas nuomos 

konkursas 

Vienos 

valandos 

minimalus 

nuomos įkainis 

– 3,00 Eur 

IĮ „Eismo gidas“ Pateiktas 

vienas 

pasiūlymas 

IĮ „Eismo gidas“; 

Vairavimo mokymo 

aikštelės nuomos 

sutartis;  

2016-04-19 

3,00 Eur/val. 

11.  Kompiuterinė įranga Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas per 

CPO 

13500,00 UAB „Inida“ CPO 

pasiūlymas 

UAB  Inida“; 

Sutartis; 

2016-05-03 

10998,90 

UAB  Inida“; 

Sutartis; 

2016-05-03  

2928,20 

12.  Apsauga, apsaugos ir Mažos vertės 2500,00 UAB „Rimsauga“ Pasiūlyta UAB „Rimsauga“; 119,79 Eur/.mėn. 



gaisrinės signalizacijos 

priežiūros r remonto 

paslauga 

neskelbiamas 

pirkimas 

vykdomas CVP IS  

mažiausia 

kaina 

Stebėjimo ir 

reagavimo sutartis ir 

Signalizacijos 

techninio 

aptarnavimo sutartis; 

2016-07-18 

13.  Grindų remonto darbai Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas CVP IS 

7000,00 UAB „Apastata“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Apastata“, 

Rangos sutartis ; 

2016-06-14 

5206,59 

14.  Tauragės profesinio 

rengimo centro 

mokomojo korpuso 

priekinio fasado išorės 

renovavimo darbai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas CVP IS 

80000,00 UAB „Statmax“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Statmax“; 

Sutartis;  

2016-08-18 

65215,12 

15.  Karštų gėrimų ir 

pardavimo automatų 

vietų nuoma 

Viešasis 

konkursas 

4,00 eurai 1 m2 

per mėnesį 

UAB „Elpama“ Pasiūlyta 

didžiausia 

kaina 

UAB „Elpama“; 

Nuomos sutartis; 

2016-09-27 

20,00 eurų 1 m2 per 

mėnesį  

16.  Baldai Mažos vertės 

pirkimas (tiekėjų 

apklausa raštu) 

6000,00 UAB „Ralbera“ 

(pastatomos 

spintelės prie 

lovos, rašomieji 

stalai, rūbų 

spintos, mokinio 

kėdės) 

Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Ralbera“; 

Pirkimo pardavimo 

sutartis; 2016-10-17 

2865,00  

UAB „Vildika“ 

(lovos) – tiekėjas 

atsisakė sudaryti 

pirkimo sutartį. 

UAB „Ralbera“; 

Pirkimo pardavimo 

sutartis; 

2016-10-26  

850,00 

17.  Pardavėjų, padavėjų – 

barmenų 

kompiuterizuota 

mokymo įranga 

Mažos vertės 

pirkimas (tiekėjų 

apklausa raštu) 

1500 UAB „Studija 

plius Baltja“ 

Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Studija plius 

Baltija“; 

Prekių pirkimo – 

pardavimo sutartis; 

2016-12-16 

2040,00  

18.  Siuvimo mašina Mažos vertės 

pirkimas (tiekėjų 

apklausa raštu) 

1500 UAB „Verbesta“ Pasiūlyta 

mažiausia 

kaina 

UAB „Verbesta“;  

Sutartis; 

2016-12-28 

550,00  

 


