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Eil.
Nr. Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties
kaina, €

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas

Pirkimo
sutarties data

Spalio mėn.

1
GMP automobilio VW Transporter

Valst. Nr. DRC860 remontas 151,45 UAB „Autojuta“ 2016-10-10

2 Dezinfekcinės medžiagos 71,90
L.R. tamulio firma

„Meditalika“ 2016-10-12

3
GMP automobilio T-5 valst. Nr.

DRC860 remontas 492,49 UAB „Algrena“ 2016-10-12

4
Medicininių dujų balionų deguonies

pirkimas 121,78 UAB „AGA“ 2016-10-13

5
GMP automobilio LT28 valst. Nr.

AOV533 remontas 264,49 UAB „Algrena“ 2016-10-14
6

7 Miltelinių gesintuvų patikra 12,60
UAB „Flameksas ir

Ko“ 2016-10-17
8 Testų juostelės X-Sensor 82,72 UAB „Interlux IVD“ 2016-10-18

9
GMP automobilio Ford valst. Nr.

JAT482 remontas 180,00
UAB „Inchape

motors“ 2016-10-19

10 Dezinfekcinės priemonės 36,48
L.R. tamulio firma

„Meditalika“ 2016-10-25

11
GMP automobilio LT-28 valst. Nr.

AHL609 remontas 90,80 UAB „Algrena“ 2016-10-25

12
Užuojauta laikraštyje, mirus

darbuotojo artimui 6,05 UAB „Emduva“ 2016-10-28

13
Medicininių atliekų priėmimas ir

tvarkymas 26,50 UAB „AV investicija“ 2016-10-31

14
Medicininių dujų balionų nuoma ir

deguonies pirkimas 89,85 UAB „AGA“ 2016-10-31

15
Techninė apžiūra automobilio GMP

VW LT28 18,25

UAB „Kauno
techninės apžiūros

centras“ 2016-10-31

16
Kompiuterių remonto ir priežiūros

paslauga 20,00

Ramūno Grendos IĮ
„Informaciniai

procesai“ 2016-10-31
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		GMP automobilio Ford valst. Nr. JAT482 remontas

		180,00

		UAB „Inchape motors“

		2016-10-19



		10

		Dezinfekcinės priemonės
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		L.R. tamulio firma „Meditalika“

		2016-10-25



		11

		GMP automobilio LT-28 valst. Nr. AHL609 remontas
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		2016-10-25
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		18,25
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