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Eil.
Nr. Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties
kaina, €

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas

Pirkimo
sutarties data

Sausis

1. Aušinimo skystis automobiliui 4,34
UAB „Inchcape

Motors“ 2016-01-11
2. Medicininės priemonės 101,54 IĮ „Azas“ 2016-01-12

3.

Padangos žieminės
automobiliui 4 vnt. su

montavimu 444,00 UAB „Algrena“ 2016-01-12

4.

Sanitarinio automobilio
remontas 312,80 UAB „Algrena“ 2016-01-15

4. Darbuotojų mokymai 72,00

Sveikatos
priežiūros ir
farmacijos
specialistų

kompetencijų
centras 2016-01-20

5.

Transporto priemonės CA
draudimo paslaugos 84,68

AB „Lietuvos
draudimas 2016-01-21

6.

Apsauginės-priešgaisrinės
signalizacijos įrengimas 369,66 UAB „Rimsigna“ 2016-01-26

7.

Sanitarinio automobilio
elektrinės dalies remontas 292,61 UAB „Aivekas“ 2016-01-26

8. Skalbimo paslaugos 20,30
UAB „Kauno

skalbykla“ 2016-01-28

9.

Medicininės priemonės ir
tvarsliava 133,94 IĮ „Azas“ 2016-01-26

10.

Kompiuterio pelė Logitech bei
kompiuterinės technikos

aptarnavimas      30,00
Iį „ Informaciniai

procesai“ 2016-01-29

11. Medicininis deguonis 125,33
UAB „AGA“

2016-01-28
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