
   INFORMACIJA  APIE MAISTO PREKIŲ  VIEŠUOSIUS  PIRKIMUS 2018-2019m. 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį Informacija apie sudarytas sutartis 

Pirkimo objektas Pirkimo būdas 
Pirkimų būdo pasirinkimo 

argumentai 

Nustatytas 

laimėtojas 

Pirkimo 

sutarties 

kaina 

Priežastys, dėl 

kurių 

pasirinktas šis 

laimėtojas 

Įsipareigojimų dalis, 
kuriai pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subteikėjai 
(jei žinoma) 

Laimėjęs dalyvis 

Galutinė 

pirkimo 

sutarties kaina 

Įsipareigojimų dalis, 
kuriai pasitelkiami 

subrangovai/ 

subtiekėjai/subteikėjai 
(jei žinoma) 

1. Pieno produktai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu  

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. UAB 

„Maistulis“ 
26399 

Mažiausia 

kaina 
- UAB „Maistulis“ 26393 - 

2. 

Sušaldyta žuvis. 

Žuvies file ir kiti 

panašūs produktai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. UAB 

„Maistulis“ 
4970 

Mažiausia 

kaina 
- UAB „Maistulis 4970 - 

3. Vaisiai, daržovės 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. 
UAB „Sotėja“ 41428 

Mažiausia 

kaina 
 

UAB „Sotėja“ 

 
41428  

4. 

Grūdų malimo 

produktai, 

krakmolas ir jo 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. 
UAB „Sotėja“ 5468 

Mažiausia 

kaina 
 UAB „Sotėja“ 5468  

5. 
Įvairūs maisto 

produktai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. 
UAB „Sotėja“ 15090,70 

Mažiausia 

kaina 
 UAB „Sotėja“ 15090,70  

6. 
Mėsa ir mėsa 

gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. UAB „ 

Maistulis“ 
27008 

Mažiausia 

kaina 
 UAB „Maistulis“ 27008  

7. 

Duonos gaminiai, 

švieži kepiniai, ir 

pyrago gaminiai 

Mažos vertės 

pirkimas 

vykdomas 

apklausos būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 

neviršija 58000 eurų, be PVM. UAB 

“Laragis“ 
803,95 

Mažiausia 

kaina 
 UAB „Laragis“ 803,95  

8. Bulvės 

Kauno miesto savivaldybės centralizuotas pirkimas. 

„Maisto produktų (bulvių) pirkimo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Preliminarioji sutartis‘ 

2019-01-10 Nr. SR-0026 

UAB „Maistulis“ 

Pasirašyta 

pagrindinė sutartis 

2768,73  

9. Kiaušiniai 

Kauno miesto savivaldybės centralizuotas pirkimas. 

„Maisto produktų (kiaušinių) pirkimo Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Preliminarioji sutartis‘ 

2018-12-17 Nr. SR-0994 

UAB „Office day“ 

Pasirašyta 

pagrindinė sutartis 

3780,00  

Informacija atnaujinta 2019-02-01 

Dir. pavad. ūkiui N. Babušienė 


