
KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS 
 

Eil.  
Nr.  

Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie laimėtoją ir ketinimą sudaryti 
sutartį 

Informacija apie sudarytą sutartį 

 Pirkimo 
objektas 

Pirkimo 
būdas 

Pirkimo būdo pasirinkimo 
argumentai 

Nustatytas 
laimėtojas 

Pirkimo 
sutarties 
kaina Lt. 

Priežastys, dėl 
kurių 

pasirinktas šis 
laimėtojas 

Įsipareigojimų 
dalis, kuriai 
pasitelkiami 

subrangovai/su
bjektai/subtiek

ėjai (jei 
žinoma) 

Laimėjęs dalyvis Galutinė 
pirkimo 
sutarties 

kaina 

Įsipareigojimų 
dalis, kuriai 
pasitelkiami 
subrangovas, 

subtiekėjas arba 
subteikėjas 

1. Gyvulinės 
kilmės 

produktai, 
mėsa ir jos 
gaminiai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB 
„Maistulis“ 

81795,50 Mažiausia kaina - UAB „Maistulis“ 81795,50 - 

2. Šaldyta žuvis, 
žuvies filė ir 
kiti panašūs 
produktai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB „Sotėja“  7140,00 Mažiausia kaina - UAB „Sotėja“ 7140,00 - 

3. Vaisia 
daržovės ir 

panašūs 
produktai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB „Sotėja“  92008,60 Mažiausia kaina - UAB „Sotėja“ 92008,60 - 

4. Augalinės ir 
gyvulinės 

kilmės 
riebalai ir 

aliejus 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB „Sotėja“  7160,00 Mažiausia kaina - UAB „Sotėja“ 7160,00 - 

5. Pieno 
produktai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB 
„Maistulis“ 

74870,50 Mažiausia kaina - UAB „Maistulis“ 74870,50 - 

6. Grūdų 
malimo 

produktai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB „Sotėja“  20728,00 Mažiausia kaina - UAB „Sotėja“ 20728,00 - 
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7. Įvairūs maisto 

produktai 
Mažos vertės 

pirkimas 
vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB „Sotėja“  31649,80 Mažiausia kaina - UAB „Sotėja“ 31649,80 - 

8. Duonos 
gaminiai, 

švieži 
kopūstai ir 

pyrago 
gaminiai 

Mažos vertės 
pirkimas 

vykdomas 
apklausos 

būdu 

Bendra panašių pirkimų vertė 
neviršija 200 000 Lt. Pirkimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. 

nuostatomis 

UAB 
„Laragis“ 

29488,30 Mažiausia kaina - UAB „Laragis“ 29488,30 - 

 


