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Eil.
Nr. Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties
kaina, €

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas

Pirkimo
sutarties data

Gegužės mėn.

1.
Skalbimo paslaugų pirkimas 2016-

2019 m. 696,96
UAB „Kauno

skalbykla“ 2016-05-14

2.
Medicinos prietaisų techninė būklė,

priežiūra ir remontas 2016-2019 4969,11 UAB „Limeta“ 2016-05-17

3. Užuojauta laikraštyje 5,45
UAB „Kaišiadorių

aidai“ 2016-05-02

4. Vaistų atsargų apskaitos žurnalai 8,18
UAB „Palemono

spaustuvė“ 2016-05-16

5.
GMP automobilio LT28 AOV 533

remontas 192,20 UAB „Algrena“ 2016-05-04

6.
GMP automobilio valst. Nr. AOV

533, AHL6 09 remontas 520,04 UAB „Aivekas“ 2016-05-12

7.
Šiukšliadėžė nerūdijančio plieno

24*60 cm 22,40 UAB „Savingė“ 2016-05-16

8.

Draudimo paslaugų pirkimas 2016-
2017 m. (I. Sveikatos priežiūros
įstaigų civilinės atsakomybės už
pacientams padarytą žalą
savanoriškasis ir bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo paslaugų
pirkimas II. Transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo paslaugų
pirkimas; III. Transporto priemonių
(Kasko) parko draudimo paslaugų
pirkimas 2483,28

ADB „Gjensidige“ ir
AB „Lietuvos
draudimas“ 2016-06-27

9.
Seminaro, viešųjų pirkimų tema,

pirkimas 57,00

VšĮ Kaišiadorių
turizmo ir verslo

informacijos centras
2016-05-25

10.

Vienkartinės medicinos priemonės
kvėpavimo takų atvėrimui ir

deguonies terapijai 160,97 UAB „Teida“ 2016-05-26
11. Kanceliarinės prekės 59,69 UAB „Eripo“ 2016-05-28

12. Ūkinės prekės 14,20
UAB „Žiežmarių
gėlių prekyba“ 2016-05-19

13.
Medicinos atliekų priėmimas ir

tvarkymas 25,11 UAB „AV investicija“ 2016-05-31

14.
Detalės ir priemonės reikalingos

GMP automobiliams 98,90 UAB „Algrena“ 2016-05-19

15.
GMP automobilio LT28 AHL609

remontas 369,75 UAB „Algrena“ 2016-05-20

16.
GMP automobilio LT258 AOV533

remontas 417,60 UAB „Algrena“ 2016-05-24

17.
Ūkinės prekės kiemo ir

pravaž iuojamosios dalies tvarkymui 106,02 UAB „Divenda“ 2016-05-27

15.
16.
17.
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		Eil. Nr.

		Pirkimo objektas

		Pirkimo sutarties kaina, €

		Laimėjusio dalyvio pavadinimas

		Pirkimo sutarties data



		Gegužės mėn.





		1.

		Skalbimo paslaugų pirkimas 2016-2019 m.

		696,96

		UAB „Kauno skalbykla“

		2016-05-14



		2.

		Medicinos prietaisų techninė būklė, priežiūra ir remontas 2016-2019 

		4969,11

		UAB „Limeta“

		2016-05-17



		3.

		Užuojauta laikraštyje

		5,45

		UAB „Kaišiadorių aidai“

		2016-05-02



		4.

		Vaistų atsargų apskaitos žurnalai

		8,18

		UAB „Palemono spaustuvė“

		2016-05-16



		5.

		GMP automobilio LT28 AOV 533 remontas

		192,20

		UAB „Algrena“

		2016-05-04



		6.

		GMP automobilio valst. Nr. AOV 533, AHL6 09 remontas

		520,04

		UAB „Aivekas“

		2016-05-12



		7.

		Šiukšliadėžė nerūdijančio plieno 24*60 cm

		22,40

		UAB „Savingė“

		2016-05-16



		8.

		Draudimo paslaugų pirkimas 2016-2017 m. (I. Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą savanoriškasis ir bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas II. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugų pirkimas; III. Transporto priemonių (Kasko) parko draudimo paslaugų pirkimas

		2483,28

		ADB „Gjensidige“ ir AB „Lietuvos draudimas“

		2016-06-27



		9.

		Seminaro, viešųjų pirkimų tema, pirkimas

		57,00

		VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

		2016-05-25





		10. 

		Vienkartinės medicinos priemonės kvėpavimo takų atvėrimui ir deguonies terapijai

		160,97

		UAB „Teida“

		2016-05-26



		11.

		Kanceliarinės prekės

		59,69

		UAB „Eripo“

		2016-05-28



		12.

		Ūkinės prekės

		14,20

		UAB „Žiežmarių gėlių prekyba“

		2016-05-19



		13.

		Medicinos atliekų priėmimas ir tvarkymas

		25,11

		UAB „AV investicija“

		2016-05-31



		14.

		Detalės ir priemonės reikalingos GMP automobiliams

		98,90

		UAB „Algrena“

		2016-05-19



		15.

		GMP automobilio LT28 AHL609 remontas

		369,75

		UAB „Algrena“

		2016-05-20



		16.

		GMP automobilio LT258 AOV533 remontas

		417,60

		UAB „Algrena“

		2016-05-24



		17.

		Ūkinės prekės kiemo ir pravažiuojamosios dalies tvarkymui

		106,02

		UAB „Divenda“

		2016-05-27



		15.
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