
INFORMACIJA APIE MAŽ OS VERTĖS PIRKIMUS
  2015 M.

Eil.
Nr. Pirkimo objektas

Numatoma pirkimo
sutarties kaina, €

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas

Pirkimo
sutarties
kaina, €

Spalio mėn.

1.

Medicinos technikos
aptarnavimas ir sunaudotos

detalės 804,61 UAB Limeta 804,61

2. GMP paslaugos 57,92
VŠĮ Elektrėnų

sav.ASPC 57,92
3. Medicininis deguonis (3 bal.) 100,36 UAB Elme messer 100,36

4.

Transporto priemonės
civilinės atsakomybės

draudimas 73,28
AB „Lietuvos
draudimas“ 73,28

5. Draudimo paslaugos (Kasko) 1459,69
AB „Lietuvos
draudimas“ 1459,69

6. Medikamentai 78,94 UAB Medikona 78,94

7.

Sanitarinio automobilio
remontas 67,75 UAB „Sostena“ 67,75

8.

Silikoninis purškiamas
lubrikantas 84,42

UAB „AMI
sprendimai“ 84,42

9. Medicinos priemonės 70,51 IĮ Azas 70,51
10. Kelialapių formos Nr. 3 29,70 UAB“Eripo“ 29,70

11.

Sanitarinio automobilio
remontas 83,50 UAB Algrena 83,50

11.

Mokymai „Kokybės vadyba
sveikatos sistemoje“ 350,00

UAB „EVS
group“ 350,00

12. Gesintuvų patikrinimas 12,60
UAB Flameksas ir

KO 12,60

13.

Sanitarinio automobilio
remontas, 504,51 UAB „Aivekas“ 504,51

14.

Kompiuterinės technikos
aptarnavimas, antivirusinė

programa 45,00
IĮ“Informaciniai

procesai“ 45,00

15.

Sanitarinio automobilio
remontas 304,08 UAB Algrena 304,08

16. Medicinis deguonis (3 bal.) 102,19 UAB Aga 102,19

17.

Teisės aktų rinkinys“VSAFAS
apskaitos standartai 41,67 UAB Teisidas 41,67

18.

Sanitarinio automobilio
remontas 166,26 UAB Algrena 166,26

19. Medikamentai 39,38
UAB „Nemuno

vaistinė“ 39,38
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		IĮ“Informaciniai procesai“

		45,00



		15.

		Sanitarinio automobilio remontas

		304,08

		UAB Algrena
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