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UAB „JURBARKO VANDNENYS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SĄRAŠAS

Eil
.

Nr.

Data Pirkimo
pavadinimas

Informacija
trumpaspirkimo

objektoapibūdinimas

Informacijaapie
nustatytą

laimėtojąir
ketinimąsudaryti

sutartis

Informacijaapie
pradedamus

pirkimus, apie
sudarytąsutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto

kodaspagal
BVPŽ

Papildomi
kodai (jei

yra)
BVPŽ

Pirkimobūdasjo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

1.
2014-
02-10

Asfalto-betono
motopjaustyklė

Planuojama įsigyti vieną
Asfalto-betono
motopjaustyklę

UAB „Elremta“ Realinė sutartis.
Įvykdyta visiškai.

44512600-8 Pirkimo galutinė
kaina neturi viršyti
10.000,00 Lt be
PVM.
Pirkimo procedūros
bus atliktos žodžiu.

2. 2014-
02-19

Stogo dangos
pirkimas.

Stogo dangos pirkimas
(plotas 150 m2 )

UAB „Scan
prekyba“

Realinė sutartis.
Įvykdyta visiškai.
Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2014-02-
23

44112400-2 Pirkimo galutinė
kaina neturi viršyti
10.000,00 Lt be
PVM.
Pirkimo procedūros
bus atliktos žodžiu.

3. 2014-
03-03

Finansinės
atskaitomybės
audito paslaugų
pirkimas

UAB „Audata“ Sutartis įvykdyta
Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2014-03-
10

79211200 Pirkimo galutinė
kaina neturi viršyti
10.000,00 Lt be
PVM.
Pirkimo procedūros
bus atliktos žodžiu.



2

Eil
.

Nr.

Data Pirkimo
pavadinimas

Informacija
trumpaspirkimo

objektoapibūdinimas

Informacijaapie
nustatytą

laimėtojąir
ketinimąsudaryti

sutartis

Informacijaapie
pradedamus

pirkimus, apie
sudarytąsutartį

Pagrindinis
pirkimo
objekto

kodaspagal
BVPŽ

Papildomi
kodai (jei

yra)
BVPŽ

Pirkimobūdasjo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

4. 2014-
03-03

Darbuotojų
paskiepijimo
paslaugų bei
vakcinos nuo
erkinio encefalito
pirkimas

Perkančioji organizacija
ketina paskiepyti visus
bendrovės darbuotojus
vakcina nuo erkinio
encefalito.

UAB „Tavo
sveikatos namai“

Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2014-03-
10
Realinė sutartis.
Įvykdyta visiškai.

33651600-4 Pirkimo galutinė
kaina neturi viršyti
10.000,00 Lt be
PVM.
Pirkimo procedūros
bus atliktos žodžiu.

5. 2014-
03-27

Jurbarko miesto
vandenvietės
požeminio vandens
tyrimų ir vandens
kokybės gerinimo
studijos, jos
sudedamųjų dalių:
technologijos,
vandens gerinimo
įrangos bei
technologinio
proceso ekspertizės
paslaugoms pirkimo

Ketinam atlikti ekspertizę
atliktai vandens kokybės
gerinimo studijai.

Darbus atliko Dr.
Juozas Jankauskas

Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data.
Pabaiga 2014-03-
31.
Realinė sutartis.
Įvykdyta visiškai.

71319000-7 Pirkimo galutinė
kaina neturi viršyti
10.000,00 Lt be
PVM.
Pirkimo procedūros
bus atliktos žodžiu.
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6. 2014-
03-31

Segmentinės vielos
tinklo tvoros
pirkimas

Numato įsigyti 435 metrų
segmentinės vielos tinklo
tvorą kartu su
komplektuojamomis
detalėmis.

UAB „Metallum
novum“

Pirkimo pradžia
laikytina šio
skelbimo
paviešinimo
bendrovės
internetinėje
svetainėje data
2014-03-31.
Pabaiga 2014-04-
04 10.00 val.
Realinė sutartis.
Įvykdyta visiškai.

34928200-0 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos ir
išsiųstos elektriniais
laiškais tiekėjams.

7. 2014-
04-01

Lengvojo
automobilio
pirkimas

Numato įsigyti 1-ą
lengvąjį automobilį.

UAB „Hokla“ Pirkimo pradžia
laikytina pirkimo
sąlygų paskelbimo
CVP IS data.
Pabaiga 2014-04-
10 10.00 val.
Sutartis vykdytina

34115000 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.

8. 2014-
04-18

Traktoriaus
puspriekabės
pirkimas

Numato įsigyti
puspriekabę, skirtą vežti
dumblą iš valymo
įrenginių.

UAB „Laumetris“ Pirkimo pradžia
laikytina pirkimo
sąlygų paskelbimo
CVP IS data.
Pabaiga 2014-05-
02 10.00 val.
Sutartis įvykdyta
visiškai.

16540000-2 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.
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9. 2014-
05-19

Vandentiekio linijos
rekonstrukcijos
rangos darbams
pirkti (Mituvos g.,
Jurbarkuose,
Jurbarko r. sav.):

Pirkimo objektas –
vandentiekio linijos
rekonstrukcijos darbų
pirkimas (Mituvos g.,
Jurbarkai, Jurbarko r.
sav.), kurie turės būti
atlikti pagal ankščiau
parengtą techninį darbo
projektą.

AB „Požeminiai
darbai“

Pirkimo pradžia
laikytina pirkimo
sąlygų paskelbimo
CVP IS data.
Pabaiga 2014-06-
05 10:00.Sutartis
vykdytina

45231300-8 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.

10. 2014-
06-10

Projektų parengimo
paslaugų pirkimas

Pirkimo objektas –
techninių projektų
pirkimas: „Vandentiekio
ir nuotekų tinklų plėtra
Jurbarke“; „Nuotekų
tinklų plėtra
Jurbarkuose“;
„Vandentiekio tinklų
plėtra Dainiuose“ bei
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra Klišiuose“
parengimo paslaugas.

UAB „Evika“ Pirkimo pradžia
laikytina pirkimo
sąlygų paskelbimo
CVP IS data.
Pabaiga 2014-06-
18 10:00. Sutartis
vykdytina

71320000-7 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.

11. 2014-
06-10

Giluminio gręžinio
išgręžimo darbai
Seredžiuje.

PO privalėjo nedelsiant
organizuoti gręžinio
išgręžimą tam, kad būtų
užtikrintas geriamojo
vandens tiekimas
Seredžiaus kaimo
gyventojams.

UAB „Kauno
hidrogeologija“

Sutartis įvykdyta
visiškai.

76431000 Tiekėjas apklaustas
žodžiu.
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12. 2014-
07-02

Diukerio
rekonstrukcijos
rangos darbų
pirkimas (G-22)

Pirkimo objektas –
diukerio (neypatingo
statinio) rekonstrukcijos
(STR 1.01.08:200, 1
priedo 2.1. punktas)
darbų pirkimas, kurie
turės būti atlikti pagal
tiekėjo parengtą techninį
darbo projektą (žr. priedą
Nr. 1).

Laimėtoju
pripažintas AB
„Požeminiai
darbai“
pasiūlymas.

Su laimėtoju
sudaryta sutartis.
Sutartis įvykdyta
visiškai. Pirkimo
pradžia laikytina
pirkimo sąlygų
paskelbimo CVP IS
data.

45231300-8
Vandentiekio
ir
kanalizacijos
vamzdynu
tiesimo darbai

71320000-7
Inžinerinio
projektavimo
paslaugos

Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.
Mažos vertės
pirkimas (vertinimo
kriterijus - mažiausia
kaina)

192106

13. 2014-
07-04

Vokavimo be voko
popieriaus pirkimas
(G-23)

Vokavimo be voko
popierius, tai blankas,
kurio kraštinės suteptos
klijais, o jo kraštai
perforuoti. Ant jo
tiesiogiai atspausdinamas
mokėjimo pranešimas,
kuris vėliau vokavimo be
voko mašinos pagalba
sulankstomas į voką.
Popierius turi būti
suderintas su PO
naudojama popieriaus
lankstymo aparatu.

Uždaroji akcinė
bendrovė „Biuro
mašinos“, juridinio
asmens kodas
124272166

Sutartis vykdoma ir
galioja 12 mėnesių

30197630 Apklaustas tiekėjas
žodžiu

14. 2014-
07-07

Projekto „vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtra Jurbarko
rajone
(Smalininkuose)“
statybos darbams
pirkimas (G-24)

Techninių
specifikacijų
projektas
paskeltas, kurio
pabaiga 2014-06-
27 12:00, kiti
pirkimo
dokumentai
ruošiami

Atviras konkursas
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15. 2014-
07-07

Jurbarko miesto
vandenvietės
vandens gerinimo
įrenginių
projektavimo,
įrangos ir statybos
darbų pirkimas (G-
25)

Pirkimo procedūros
vykdomos
Techninių
specifikacijų
projektas, kurio
pabaiga: 2014-09-
11 10:00,

Pirkimas
paskelbtas CVP IS,
pirkimo Nr. 156047
(skelbimo numeris)

45252210-3
Vandens
gryninimo
įrenginių
statybos
darbai

71320000-7
Inžinerinio
projektavimo
paslaugos

Atviras konkursas CVP IS
registro
numeris
200662

16. 2014-
07-07

Projektinių
pasiūlymų ir
paraiškos parengimo
paslaugų pirkimas
(G-26)

Projektui „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Jurbarko rajone“
įgyvendinti reikiamos
paslaugos: projektinių
pasiūlymų ir paraiškos
rengimo paslaugos.

UAB
„Nacionalinių
projektų
rengimas“,

Sudaryta 2014-08-
27 „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
infrastruktūros
plėtra Jurbarko
rajone“ projektinių
pasiūlymų ir
paraiškos rengimo
paslaugų sutartis
Nr. (B.3)-25.
Sutartis vykdoma

7914000 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.
Mažos vertės
pirkimas
(vertinimo
kriterijus -
mažiausia kaina)

17. 2014-
07-09

Draudimo nuo
nelaimingų
atsitikimų paslaugų
pirkimas

Bendrovės darbuotojų
draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų
(turtiniai interesai susėję
su apdraustojo mirtimi ar
neįgalumu.). Iš viso
draudžiamos 35
pareigybės ir 70
apdraustų darbuotojų
skaičius.

AAS „Gjensidige
Baltic“ Lietuvos
filialas
Įm. k. 300633222

Su laimėtoju
sudaryta sutartis.
Sutarties galiojimo
pradžia 2014-08-14
ir tęsis 12 mėn.

66516400 Parengtos raštiškos
pirkimo sąlygos.
Pirkimas atliktas
CVP IS. Pirkimas
atliktas apklausos
būdu.
Mažos vertės
pirkimas (vertinimo
kriterijus - mažiausia
kaina). Pirkimo suma
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nesiekia 10 000 Lt.
(be PVM)

18 2014-
08-21

Programinės įrangos
„Labbis“ papildomo
paketo pirkimo

Specializuota autorinės
buhalterinės programinės
įrangos paketo
papildymas (ryšium su
Lito pasikeitimu į Eurą)
(G-30)

UAB „Labbis“ 72210000-0 Pagal
perkančiosios
organizacijos
patvirtintų viešųjų
pirkimų taisyklių,
49.10.13. punktą,
kuriame numatyta,
jog vykdant
pirkimą tiekėjų
apklausos būdu,
sprendimas dėl
tiekėjo
pasirinkimo gali
būti priimtas
išanalizavus bei
įvertinus ir vieno
tiekėjo pasiūlymą,
jei dėl techninių,
meninių priežasčių
ar dėl objektyvių
aplinkybių yra tik
konkretus tiekėjas
gali patiekti
reikalingas prekes,
pateikti paslaugas
ar atlikti darbus ir
kai nėra jokios
kitos alternatyvos

19. 2014-
08-21

Garų distiliatoriaus
ir kaitinimo
sistemos pirkimas
(G-31)

UAB
„Interautomatika“

Su laimėtoju
sudaryta Garų
distiliatorius ir
kaitinimo sistema

45252130-8 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu ir per
CVP IS)

CVP IS
registro
numeris
197892
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pirkimo–pardavimo
sutartis 2014-09-08
(B.3)-29

20. 2014-
08-21

Judriojo (mobilaus)
ryšio, mobilaus
interneto ir mobilaus
elektroninio parašo
paslaugų pirkimas

Pirkimas baigtas
2014-09-02 10:00

UAB „Bitė
Lietuva“

Sudaryta sutartis
2014-09-10

72400000-4
79132100-9

64212000-5 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu per
CVP IS)

CVP IS
registro
numeris
197598

21. 2014-
08-27

Septynių
vandenviečių turto
draudimo paslaugų
pirkimas (G-33)

1. turto draudimo
paslaugos septynioms
vandenvietėms: 1.)
„Vandens gerinimo,
geležies šalinimo sistemų
įrengimas Vadžgirio
miestelio bendruomenei“
Nr. LEADER-12-
NEMUNAS-05-076, 2.)
„Vandens gerinimo,
geležies šalinimo sistemų
įrengimas Juodaičių kaimo
bendruomenei“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-077, 3.) „Vandens
gerinimo, geležies
šalinimo sistemų įrengimas
Pašaltuonio kaimo
bendruomenei“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-078, 4.) „Geriamojo
vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas bei vandens
gerinimo, geležies
šalinimo sistemų įrengimas
Armeniškių kaimo

AAS „Gjensidige
Baltic“ Lietuvos
filialas
Įm. k. 300633222

Sutarties galiojimo
pradžia 2014-09-08
trukmė 12 mėn.

66515200-5 Mažos vertės
pirkimas, tiekėju
apklausa raštu el.
laiškais.

file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=197598
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=197598
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=197598
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=197598
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=197598
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bendruomenei“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-074, 5.) „Geriamojo
vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas bei vandens
gerinimo, geležies
šalinimo sistemų įrengimas
Pavidaujo kaimo
bendruomenei“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-073, 6.) „Geriamojo
vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas bei vandens
gerinimo, geležies
šalinimo sistemų įrengimas
Gricių kaimo
bendruomenei“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-079, 7.) „Geriamojo
vandens tiekimo sistemos
įrengimas Vencloviškių
kaimo gyventojams“ Nr.
LEADER-12-NEMUNAS-
05-07.

22. 2014-
09-09

Vandens gerinimo
įrenginių bei jų
įrengimo Rutkiškių
k. vandenvietėje
pirkimas (G-34)

Vandens gerinimo
įrenginiai ir jų
montavimo darbai
Rutkiškių k. Eržvilko
sen., Jurbarko r. sav.
vandenvietėje.

UAB „Kauno
hidrogeologija“

Sutartis sudaryta
2014-09-17.
Sutartis įvykdyta
visiškai.

45252126-7 71320000-7 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu per
CVP IS)

CVP IS
registro
numeris
199257

23 2014-
09-30

Segmentinės vielos
tinklo tvoros
pirkimas (G-35)

segmentinė vielos tinklo
tvora karu su
komplektuojamomis

UAB „Metallum
novum

Sutartis sudaryta
2014-10-06,
sutartis vykdoma

34928200-0 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu per

CVP IS
registro
numeris

file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=199257
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=199257
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=199257
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=199257
file:///home/vytautas/Darbastalis/Dropbox/Svetainės dokai/https:\\pirkimai.eviesiejipirkimai.lt\app\rfq\edittransaction.asp?TID=199257
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pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

detalėmis CVP IS) 201704
24 2014-

09-30
Darbuotojų
paskiepijimo ir
vakcinos nuo
sezoninio gripo
pirkimas

PSPC Jurbarkas Sutarti sudaryta
žodžiu ir įvykdyta
2014-10-09

33651660-2; 85141210-4 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa žodžiu

25 2014-
11-11

Kartupių kaimo,
Jurbarko r. sav.
vandenvietės
vandens gerinimo
įrenginių techninio
projekto parengimo
paslaugų pirkimas

Tiekėjas turės parengti
Kartupių kaimo, Jurbarko
r. sav. vandenvietei
vandens gerinimo
įrenginių techninį
projektą –dokumentus.

UAB „Kauno
hidrogeologija“

Sudaryta sutartis
2014-11-26.
Sutartis vykdoma

71320000-7 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu per
CVP IS)

207502

26 2014-
11-11

Tręšimo nuotekų
dumblu plano
parengimo paslaugų
pirkimas

Jurbarko miesto nuotekų
valyklos dumblo
naudojimo neapželdinto
miško ploto tręšimui
tręšimo plano 2015–2017
m. rengimas

UAB „Evikta“ Vokų atplėšimas
numatytas
2014-11-28

71240000-2 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa raštu per
CVP IS)

207996

27 2014-
12-03

Malkų skirtų
kūrenimui

50 kubinių metrų (m³)
malkų. Malkos skirtos
kūrenimui. Malkoms
skirta mediena turi būti
pristatoma supjaustyta
rastais po 3 metrus
ilgio; Numatomas kiekis
– 50 kubinių metrų (m³)
malkų su pristatymu ir
iškrovimu perkančios
organizacijos nurodytoje
vietoje – Muitinės g. 1,
Jurbarkas; malkos turi
būti pristatytos ne vėliau

VĮ Raseinių
miškų urėdija

Sudaryta sutartis
įvykdyta visiškai.

09111400-4 Mažos vertės
pirkimas, (tiekėju
apklausa žodžiu
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pradedamus

pirkimus, apie
sudarytąsutartį
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BVPŽ
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BVPŽ

Pirkimobūdasjo
pasirinkimo
priežastys

Pirkimo
numeris

kaip per 40 dienų nuo
sutarties pasirašymo;
perkančioji organizacija
pasilieka teisę visą
numatomą kiekį gauti
dalimis, apmokant už
kiekvieną dalį atskirai
arba kai pristatomas visas
sutartyje numatytas
kiekis. šiuo atveju
delspinigiai
neskaičiuojami, kol
nesibaigė 40 dienų
terminas; už atvežtas
malkas mokama pagal jų
faktinį kiekį per sutartyje
nurodytą terminą; malkos
kurui pateikiamos II
(antros) kaitrumo grupės
(MLII), stambumo klasė
– S3, nesupuvusi (gali
turėti tik šiek tiek
smulkių pūvančiųjų šakų
B klasė) ir
netuščiavidurė; Malkos
pateikiamos tik iš
lapuočių medžių.

28 2014-
12-18

Dėl automobilinių
degalų pirkimo
degalinėse

Perkančioji organizacija
savo transporto ūkiui
perka degalus (benziną,
dyzelinį kurą bei
automobilines dujas).

UAB „Lukoil
Baltija“

Sutartis sudaryta. 09130000-9 Pirkimas atliktas
per CPO (centrinę
perkančiąją
organizaciją)
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