
1

Medaliai ne mažiau 45 

vnt, taurės ne mažiau 3 

vnt, prizai ne mažiau 

10 vnt,  pagal 

finansinės galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB "Labukas" 125.00
vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "Labukas" 125.00 žodžiu

2

Medaliai su lipdukais 

ir juostelėmis -ne 

mažiau 30 vnt; Taurės 

su lipdukais - ne 

mažiau 30 vnt;  pagal 

finansinės galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB 

"SProjects"
173.33

vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "SProjects" 173.33 žodžiu

3

Medaliai su lipdukais 

ir juostelėmis -ne 

mažiau 33 vnt; pagal 

finansinės galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB 

"SProjects"
29.55

vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "SProjects" 29.55 žodžiu

4

Diplomai A4 ne 

mažiau 30 vnt; 

Diplomai A5 ne 

mažiau 60vnt;                                                          

Afiša A2 – ne mažiau 

1 vnt;

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB Spaudos 

departamentas
42.96

Mažiausia 

kaina

UAB Spaudos 

departamentas
42.96 žodžiu

5

Transporto paslaugos: 

Visaginas– Ryga - 

Visaginas  2019-05-24-

26; 8 žmonių; 

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

IĮ "VARIGOS" 250
vienintėlis 

rastas tiekėjas
IĮ "VARIGOS" 250.00 žodžiu

Sutartis sudaryta 

(žodžiu/raštu)

Pirkimo būdo 

pasirinkimo 

argumentai

Nustatytas 

laimėtojas

Pirkimo sutarties 

kaina Eur

Priežastys, dėl 

kurių pasirinktas 

šis laimėtojas

Laimėjęs dalyvis

Galutinė pirkimo 

sutarties kaina 

Eur

Eil. Nr.

Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą 

sudaryti sutartį

VISAGINO SPORTO CENTRAS

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS
Informacija apie atliekamus pirkimus skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 8 dalies

gegužės mėn.

Informacija apie sudarytas sutartis

Pirkimo objektas Pirkimo būdas



6

Medaliai su 

juostelėmis ne mažiau 

210 vnt  pagal 

finansinės galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB "Labukas" 210.00 
vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "Labukas" 210.00 žodžiu

7

Audinys-ne mažiau 25 

m.; pagal finansinės 

galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

MB 

"MAKOŠA"
293.50 

vienintėlis 

rastas tiekėjas
MB "MAKOŠA" 293.50 žodžiu

8

Medaliai -ne mažiau 

7vnt; Taurės su 

užrašais- ne mažiau 20 

vnt;    pagal finansinės 

galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB 

"DESATA"
99.78 

vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "DESATA" 99.78 žodžiu

9

Prizai ( kamuoliukas) - 

ne mažiau 28 vnt;    

pagal finansinės 

galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB 

"RINVIKA"
24.36 

vienintėlis 

rastas tiekėjas

UAB 

"RINVIKA"
24.36 žodžiu

10

Medaliai su lipdukais 

ir juostelėmis -ne 

mažiau 102 vnt;    

pagal finansinės 

galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB 

"SProjects"
100.26 

vienintėlis 

rastas tiekėjas
UAB "SProjects" 100.26 žodžiu

11

Diplomai A5 ne 

mažiau 110 vnt;  pagal 

finansinės galimybės

Mažios vertės 

pirkimas 

apklausos 

būdu

LR viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 4str. 

3 dalis

UAB Spaudos 

departamentas
25.29 mažiausia kaina

UAB Spaudos 

departamentas
25.29 žodžiu








