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Eil.
Nr.

Pirkimo objektas
Pirkimo sutarties

kaina, €
Laimėjusio dalyvio

pavadinimas
Pirkimo

sutarties data
Lapkričio mėn.

1
Užuojauta laikraštyje, mirus

darbuotojo artimui
6,05

UAB „Kaišiadorių
aidai“

2016-11-03

2 Kvalifikacijos kėlimo kursai 120,00

Sveikatos priežiūros
ir farmacijos

specialistų
kompetencijų centras

2016-11-14

3
GMP automobilio LT-28 valst. Nr.

AHL609 remontas
292,30 UAB „Algrena“ 2016-11-14

4
GMP automobilio RENAULT

MASTER valst. Nr. GTK remontas
30,40 UAB „Algrena“ 2016-11-16

5
GMP automobilio Ford valst. Nr.

JAT482 remontas
26,38 UAB „Algrena“ 2016-11-16

6
GMP automobilio T-5 valst. Nr.

DRC860 remontas
24,00 UAB „Algrena“ 2016-11-17

7 Ūkinės prekės 105,96 UAB „Divenda“ 2016-11-22

8 Kursai darbuotyojams 72,00

Sveikatos priežiūros
ir farmacijos

specialistų
kompetencijų centras

2016-11-23

9
Dalys reikalingos GMP

automobiliams
153,70 UAB „Algrena“ 2016-12-24

10
Higieninio popieriaus pirkimas per

CPO
127,30 UAB „Officeday“ 2016-11-25

11
GMP automobilio LT-28 valst. Nr.

AOV533 remontas
136,20 UAB „Algrena“ 2016-11-25

12 Techninė apžiūra GMP automobilio 18,25
UAB „Kauno

techninės apžiūros
centras“

2016-11-25

13 Kancelerinės prekės 65,43 UAB „Eripo“ 2016-11-28

14 Darbo drabuž iai 218,89
Valdo Mieldaž io
įmonė „ValVija“

2016-11-28

15
Medicininių atliekų priėmimas ir

tvarkymas
24,02 UAB „AV investicija“ 2016-11-30

16
Medicininių dujų balionų nuoma ir

deguonies pirkimas
95,11 UAB „AGA“ 2016-11-30

17
Kompiuterių remonto ir priežiūros

paslauga
30,00

Ramūno Grendos IĮ
„Informaciniai

procesai“
2016-11-30
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