
INFORMACIJA APIE SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 

2017 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto pavadinimas, 

jo apibūdinimas 

Pirkimo būdas, jo 

pasirinkimo priežastys  

Nustatytas laimėtojas, jo 

pasirinkimo priežastys 

Pirkimo sutarties kaina, 

Eur su PVM 

Kita informacija  

1 Kultūros centro pastatų techninės 

apsaugos paslaugos. BVPŽ kodas 

– 79710000-4 

Paslaugos bus teikiamos kultūros 

centro kino ir parodų salės ir 

Perlojos kraštotyros muziejaus 

pastatams nuo 2016-02-01d. iki 

2017-02-01d. 

Neskelbiamas Mažos vertės 

pirkimas apklausos   būdu. 

LR VPĮ 2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.14. punktu. 

UAB „GRIFS AG“ 

tarpusavio susitarimu 

nutarta pratesti sutartį  12 

mėn., nes teikiamos  

paslaugos yra efektyvios  ir 

PO tenkina 

 

264,00 EUR, visam sutarties 

galiojimam laikui. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17 iki 

2017-01-31d 

2 Varėnos kultūros centro pastatų 

priešgaisrinės, apsauginės 

signalizacijos  sistemų 

aptarnavimo ir  priežiūros   

paslaugos. BVPŽ kodas-

50413200-5  

Paslaugos bus teikiamos - 

Varėnos kultūros centras  adresas  

J.Basanavičiaus g.2, Varėna ,  

Varėnos kultūros centro kino ir 

parodų salės adresas 

J.Basanavičiaus g. 17, Varėna,  

Varėnos kultūros centro  

Vilkiautinio  filialas  adresas 

Vilkiautinio km., Varėnos r. sav., 

Merkinės filialas  adresas 

Merkinės mstl. Varėnos r. 

sav.,Gudžių filialas adresas 

Gudžių km. Varėnos r. sav., 

Dubičių filialas adresas Dubičių 

km. Varėnos r.  sav.  Sutarties 

galiojimo laikas 12 mėn. 

 

 

Neskelbiamas Mažos vertės 

pirkimas apklausos   būdu. 

LR VPĮ 2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.14. punktu. 

UAB „RASR“ tarpusavio 

susitarimu nutarta pratesti 

sutartį  12 mėn., nes 

teikiamos  paslaugos yra 

efektyvios  ir PO tenkina.  

968,00 Eur, visam sutarties 

galiojimam laikui 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17d.          

iki 2017-01- 31 d. 



3 Varėnos kultūros centro ir filialų 

darbuotojų darbo poreikiams 

kanceliarinės  biuro prekės. BVPŽ 

kodai- 30199000; 30192000; 

22850000. 

Mažos vertės pirkimas per 

CPO. LR VPĮ 2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 13.1; 

49.10.18.  punktu. 

UAB „Charlot LT“ pirkimą 

vykdė CPO. 

418,10 Eur, visam 

išperkamam kiekiui. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17 d. 

iki 2017-01-31d. 

4 Varėnos kultūros centro ir filialų  

darbuotojų darbo  poreikiams 

perkamos  buities prekės BVPŽ 

kodai- 30199000; 30192000; 

22850000. 

 

Mažos vertės pirkimas per 

CPO. LR VPĮ 2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 13.1; 

49.10.18. punktu. 

UAB „Koslita“ pirkimą 

vykdė CPO. 

414,70 Eur, visam 

išperkamam kiekiui. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17 d. 

iki 2017-01-31d. 

5 Varėnos kultūros centro ir filialų  

darbuotojų darbo poreikiams 

perkami   kompiuterinės  įrangos 

priedai BVPŽ kodai- 30200000. 

 

 Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18. punktu. 

UAB „Sigdanas“, nes 

pasiūlymą pateikė vienas 

tiekėjas. 

591,09  Eur, visam 

išperkamam kiekiui. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17 d. 

iki 2017-01-31d. 

6 Varėnos kultūros centro  filialų 

pastatų draudimas BVPŽ kodai- 

66515000. 

 

 Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.14. punktu. 

UAB „Lietuvos draudimas“  

paslaugos perkamos pagal 

ankstesnę sutartį, nes jos 

buvo efektyvios ir tenkina 

PO. 

Konfidenciali informacija, 

pagal sutarties sąlygas. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-01-17 d. 

iki 2017-01-31d. 

7 Varėnos kultūros centro renginiui 

„ Vasario -16 osios“  minėjimui 

reikalingos prekės ir paslaugos, ( 

transporto nuomos paslauga - 

koncertinės programos atlikėjų 

atvežimui ir nuvežimui, 

maitinimo paslaugos alikėjų 

pamaitinimui, gėlės padėjimui 

prie paminklų  žuvusiems už 

laisvę.) 

Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18. punktu. 

UAB „Pramogų vėjas“ 

UAB „Silida“ 

Juozas Levuta, pasiūlymus 

atskiriems pirkimams, 

pateikė vienas tiekėjas. 

350,00 Eur. 

240,90 Eur. 

 

 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-02-01 d. 

iki 2017-02-15 d. 

8 Varėnos kultūros centro renginiui 

„ Maišatynė“ reikalingos prekės ir 

paslaugos, ( koncertinės gyvo 

garso programos atlikimas, maisto 

produktai, atlikėjų ir svečių 

pavaišinimui, įvairios statybinės 

Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18.; 49.10.13. 

punktu. 

UAB „Norfos mažmena“ 

UAB „Staginis“,  

V.Valeišienės IĮ‘ 

Tautvydas Augustinas, 

I Į „Aibės matas“, 

Dizaino ir dekoro studija, 

129,44 Eur. 

240,00 Eur. 

54,44 Eur. 

390,00Eur. 

62,75 Eur. 

108,00Eur. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-02-01 d. 

iki 2017-02-24 d. 



nedžiagos dekoracijų gamybai, 

prizai  pagal nominacijas, 

marškinėliai ir ženkliukai su 

renginio logotipu.) 

UAB „Asanta group“ 

UAB „Ūlė“. pasiūlymus 

atskiriems pirkimams, 

pateikė vienas tiekėjas 

 

762,30Eur. 

9 Varėnos kultūros centro  Kovo 

11-osios minėjimo renginiui 

reikalingos prekės (įvairios 

statybinės medžiagos, audinys 

dekoracijų gamybai, prizai su 

Lietuvos simbolika) 

Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18.; 49.10.13. 

punktu. 

UAB „Staginis“ 

UAB „Konsultacijų 

galerija“ 

Juozas Levuta 

68,13 Eur. 

94,23 Eur. 

34,00 Eur. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-03-01 d. 

iki 2017-03-10 d. 

10 Kultūros centro darbo poreikiams   

naudojamų automobilių kuras 

(benzinas, dyzelinis kuras, 

suskystintos auto. dujos ) ir 

dyzelinis kuras  Valkininkų filialo 

patalpų šildymui.  BVPŽ kodas 

09130000. 

Skelbiamas Mažos vertės 

pirkimas apklausos būdu 

CVP IS priemonėmis.. 

Kultūros centro SVPT 49.6. 

punktu. 

UAB „Baltic Petroleum“ 

Pasiūlyta didžiausia 

nuolaida litro kainai. 

Konfidenciali informacija, 

pagal sutarties sąlygas. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-03- 22d. 

iki 2017-04-07 d. 

11 Varėnos kultūros centro filialų 

katilinių kūrenimui  kuras (apvali 

mediena). BVPŽ kodas 03413000 

 Mažos vertės pirkimas 

apklausos būdu CVP IS 

priemonėmis.. 

Kultūros centro SVPT 49.6. 

punktu. 

Vytautas Bubnelis 

Genadijus Metelica  

Liudmila Biekšienė 

VĮ Valkininkų miškų 

urėdija 

Konfidenciali informacija, 

pagal sutarties sąlygas. 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-03-23d. 

iki 2017-04-10 d. 

12 Varėnos kultūros centro  

edukacinio projekto  „ Senųjų 

medinių indų sugrįžimas“  

įgyvendinimui reikalingos 

paslaugos ir prekės, ( transporto 

nuomos, apgyvendinimo, 

maitinimo, filmavimo paslaugos, 

medienos rušiniai, biuro 

reikmenys, valymo reikmenys, 

instrumentai ir kitos ūkio reikmės 

prekės.) 

Mažos vertės pirkimas 

apklausos   būdu. LR VPĮ 

2str.15d. 1 p. 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18. punktu. 

.  

 

 

Užklausimų 

galutinis terminas 

nuo 2017-05-01 d. 

iki 2017-06-09 d. 

13 Varėnos kultūros centro ir filialų  

darbuotojų poreikiams perkami 

spec. poreikių  darbo kompiuteriai 

Neskelbiamas Mažos vertės 

pirkimas apklausos   būdu. 

LR VPĮ 2str.15d. 1 p. 

UAB „Sigdanas“ pasiūlė 

mažiausia kaina. 

Bendra suma 2388 Eur Planuojama 

apklausti tiekėjus, 

UAB „ Sigdanas“, I 



su legalią programinę įranga ir  

kiti  kompiuterinės  įrangos 

priedai BVPŽ kodai- 30200000. 

 

Kultūros centro SVPT 

49.10.18. punktu. 

Į „Žaibas“  UAB „ 

Staginis“ 

       

 

      

 


