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Eil.
Nr.

Pirkimo objektas
Pirkimo sutarties

kaina, €
Laimėjusio dalyvio

pavadinimas
Pirkimo

sutarties data
Gruodž io mėn.

GMP automobilio T-5 valst. Nr.
DRC860 remontas

84,02 UAB „Algrena“ 2016-12-02

1 Kursai GMP darbuotojams 385,00
VšĮ Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

2016-12-02

1
Judriojo ryšio (judriojo ryšio su
duomenų perdavimo paslauga)

pirkimas
100 balų UAB „Eurocom 2016-12-05

2 Draudimo paslaugų pirkimas 57,92
AB „Lietuvos
draudimas“

2016-12-05

GMP automobilio LT-28 valst. Nr.
AOV533

44,00 UAB „Algrena“ 2016-12-05

Deguonies, medicininių dujų
balionams pirkimas

147,56 UAB „AGA“ 2016-12-08

Prof. Darbuotojų sveikatos
patikrinimas ir rentgeno paslauga

178,27
VšĮ Kaišiadorių

pirminės sveikatos
priežiūros centras

2016-12-08

GMP automobilio Valst. Nr. JAT482
remontas

103,85
UAB „Inchape

motors“
2016-12-13

Gėlės 8,00
UAB „Žiežmarių
gėlių prekyba“

2016-12-15

Gėlės 14,00
Renatos

Mečkauskienės
ind.veikla

2016-12-16

GMP automobilio Valst. Nr. JAT482
remontas

129,50 UAB „Algrena“ 2016-12-19

GMP automobilio RENAULT
MASTER valst. Nr. GTK remontas

82,40 UAB „Algrena“ 2016-12-20

GMP automobilio T-5 valst. Nr.
DRC860 remontas

491,10 UAB „Algrena“ 2016-12-21

Ūkinės prekės 9,56 UAB „Divenda“ 2016-12-21
Ūkinės prekės 7,29 UAB „Divenda“ 2016-12-21

Ž urnalai, apskaitos knygos, GMP
kortelės

24,50
UAB „Palemono

spaustuvė“
2016-12-22

Biuro prekės 33,42 UAB „Savex“ 2016-12-22
Elektroninių sąvadų prenumerata 81,07 UAB „E-Z way“ 2016-12-22

Deguonies, medicininių dujų
balionams, pirkimas

100,36 UAB „AGA“ 2016-12-23

Notaro paslaugos 79,36
Kaišiadorių rajono 2-

as notarų biuras
2016-12-23

Ūkinės prekės 85,94 UAB „Divenda“ 2016-12-29

Kancelerinės prekės 85,87

UAB „Eripo“
parduotuvė

mokyklinės prekės
žaislai

2016-12-29

Valstybinės įmonės registrų centro
paslaugos

26,65
Valstybinė įmonė
registrų centras

2016-12-29

Defibriliatoriaus su monitoriumi
pirkimas

22990,00
Lietuvos ir Šveicarijos

UAB „Hospitex
Diagnostics Kaunas“

2016-12-30

Medicininių atliekų priėmimas ir
tvarkymas

21,05 UAB“AV investicija“ 2016-12-30

Techninė apžiūra GMP automobilio
Valst. Nr. JAT482

18,25
UAB „Kauno

techninės apžiūros
centras“

2016-12-31
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		Eil. Nr.

		Pirkimo objektas

		Pirkimo sutarties kaina, €

		Laimėjusio dalyvio pavadinimas

		Pirkimo sutarties data



		Gruodžio mėn.



		

		GMP automobilio T-5 valst. Nr. DRC860 remontas

		84,02

		UAB „Algrena“

		2016-12-02



		1

		Kursai GMP darbuotojams

		385,00

		VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

		2016-12-02



		1

		Judriojo ryšio (judriojo ryšio su duomenų perdavimo paslauga) pirkimas

		100 balų

		UAB „Eurocom

		2016-12-05



		2

		Draudimo paslaugų pirkimas

		57,92

		AB „Lietuvos draudimas“

		2016-12-05



		

		GMP automobilio LT-28 valst. Nr. AOV533

		44,00

		UAB „Algrena“

		2016-12-05



		

		Deguonies, medicininių dujų balionams pirkimas

		147,56

		UAB „AGA“

		2016-12-08



		

		Prof. Darbuotojų sveikatos patikrinimas ir rentgeno paslauga

		178,27

		VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

		2016-12-08



		

		

		

		

		



		

		GMP automobilio Valst. Nr. JAT482 remontas

		103,85

		UAB „Inchape motors“

		2016-12-13



		

		Gėlės

		8,00

		UAB „Žiežmarių gėlių prekyba“

		2016-12-15



		

		Gėlės

		14,00

		Renatos Mečkauskienės ind.veikla

		2016-12-16



		

		GMP automobilio Valst. Nr. JAT482 remontas

		129,50

		UAB „Algrena“

		2016-12-19



		

		GMP automobilio RENAULT MASTER valst. Nr. GTK remontas

		82,40

		UAB „Algrena“

		2016-12-20



		

		GMP automobilio T-5 valst. Nr. DRC860 remontas

		491,10

		UAB „Algrena“

		2016-12-21



		

		Ūkinės prekės

		9,56

		UAB „Divenda“

		2016-12-21



		

		Ūkinės prekės

		7,29

		UAB „Divenda“

		2016-12-21



		

		Žurnalai, apskaitos knygos, GMP kortelės

		24,50

		UAB „Palemono spaustuvė“

		2016-12-22



		

		Biuro prekės

		33,42

		UAB „Savex“

		2016-12-22



		

		Elektroninių sąvadų prenumerata

		81,07

		UAB „E-Z way“

		2016-12-22



		

		Deguonies, medicininių dujų balionams, pirkimas

		100,36

		UAB „AGA“

		2016-12-23



		

		Notaro paslaugos

		79,36

		Kaišiadorių rajono 2-as notarų biuras

		2016-12-23



		

		Ūkinės prekės

		85,94

		UAB „Divenda“

		2016-12-29



		

		Kancelerinės prekės

		85,87

		UAB „Eripo“ parduotuvė mokyklinės prekės žaislai

		2016-12-29



		

		Valstybinės įmonės registrų centro paslaugos

		26,65

		Valstybinė įmonė registrų centras

		2016-12-29



		

		Defibriliatoriaus su monitoriumi pirkimas

		22990,00

		Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“

		2016-12-30



		

		Medicininių atliekų priėmimas ir tvarkymas

		21,05

		UAB“AV investicija“

		2016-12-30



		

		Techninė apžiūra GMP automobilio Valst. Nr. JAT482

		18,25

		UAB „Kauno techninės apžiūros centras“

		2016-12-31





