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Eil.
Nr. Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties
kaina, €

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas

Pirkimo
sutarties data

Liepos mėn.

1. Darbo drabuž iai 1107,15
Valdo Mieldaž io
įmonė „ValVija“ 2016-07-15

2. Manžetė suaugusiam su lipukais 23,44
UAB vaistinė
„Hiperfarma“ 2016-07-11

3.
GMP automobilio valst. Nr.

AOV533 remontas 136,00 UAB „Aivekas“ 2016-07-12

4.
GMP Automobilio Nr. JAT482

remontas 282,81
UAB „Inchape

motors“ 2016-07-14

5.

Automatizuotos kompleksinės
buhalterinės apskaitos sistemos

palaikymas 2286,90 UAB „Debetas“ 2016-07-22

6.
GMP automobilio T-5 valst. Nr.

DRC860 remontas 611,50 UAB „Algrena“ 2016-07-21

7.
GMP automobilio LT-28 valst. NR.

AOV533 remontas 158,50 UAB „Algrena“ 2016-07-19

8.
GMP automobiliams skirtos

priemonės 198,90 UAB „Algrena“ 2016-07-25

9.

Viešojo fiksuoto tefeno ryšio ir
interneto paslaugų pirkimas 2016-

2019 m. 1932,84 AB „TEO LT“ 2016-07-11

10.
Užuojauta laikraštyje mirus

darbuotojo E.Palavenio tėveliui 6,05
UAB „Kaišiadorių

aidai“ 2016-07-27

11.
Interneto svetainės sukūrimas ir

aptarnavimas 20,00

Ramūno Grendos
individuali įmonė

„Informaciniai
procesai“ 2016-07-29

12.

Elektros energijos naudojimas VšĮ
Kaišiadorių greitosios medicinos

pagalbos stotyje 100,52

VšĮ Kaišiadorių
pirminės sveikatos
priežiūros centras 2016-07-29

13. Medicininių dujų balionų nuoma 76,52 UAB „AGA“ 2016-07-31

14.

GMP automobilio RENAULT
MASTER valst. Nr. GTK794

remontas 1039,11 UAB „Sostena“ 2016-06-23
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