SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ
Pirkimo
sutartie
s kaina
Eur.
108,90

Laimėjusio
dalyvio
pavadinimas

Kita
informacij
a

UAB
,,Slaugivita“

-

Priemonės odos ir rankų dezinfekcijai
(50ml) 40 vnt.

80,00

-

Seminaras ,,Žmogiškųjų išteklių
valdymas – darbuotojų atranka ir
motyvacija“
Kalendoriai prailgintu dugneliu su
pakabuku 100 vnt.

150,00

2017-01-20

Archyvinės spintos 4 vnt.

1529,44

6

2017-01-24

607,42

7

2017-01-27

268,54

UAB ,,Sabelijos
prekyba“

-

8

2017-01-25

183,92

UAB ,,Sominta“

-

9

2017-01-31

504,52

UAB
,,Kompiuterių
projektai“

-

10

2017-02-01

Mobilus stalčių blokas su ratukais 1 vnt.,
spintelė 1 vnt., rūbų spinta 1 vnt., stalas
be priestalio 2 vnt.
Antbačiai vienkartiniai 500 por.,
chalatas vienkartinis 10 vnt., beretė
vienkartinė 200 vnt., antveidis
vienkartinis 250 vnt., pirštinės lateksinės
vienkartinės 2100 por., prijuostė
vienkartinė 500 vnt.
Rankinė iš dirbtinės odos (kuprinė) 10
vnt.
Spausdintuvo kasetės: Eurocopy
ECLML2020 1 vnt., HP CLJ 2025 718 2
vnt., Eurocopy ECLP1102 1 vnt.,
Eurocopy ECLSCX4824L 1 vnt., HP
CLJ 2025 718 1 vnt., Eurocopy ECLML
1910 1 vnt., Eurocopy ECLML3325 1
vnt., Eurocopy ECLTK170 1 vnt.,
Samsung SCX 4824 1 vnt., HP CLJ
2025 718 2 vnt.
Valymo paslaugos

UAB
,,Klaipėdos
medicinos
technika“
Administracijos
darbuotojų
asociacija
IĮ S. Jokužio
leidykla spaustuvė
UAB
,,Faktumas“
UAB ,,Memfis“

3775,20

-

11

2017-02-01

Medicininių atliekų šalinimas

203,28

12
13

2017-02-02
2017-02-07

Graviravimo darbai 10 vnt.
Sveikatos tikrinimas ir pirmosios
pagalbos mokymo paslaugos

40,00
4531,40

UAB
,,Patikimos
paslaugų
grupės“
UAB ,,HD
servisas“
J. Ponomariovas
Klaipėdos
sveikatos
priežiūros
centras

Nr.

Skelbimo
data

Pirkimo objektas

1

2017-01-09

Keltuvų techninės būklės tikrinimo
paslauga

2

2017-01-17

3

2017-01-17

4

2017-01-19

5

317,00

-

-

-

-

14

2017-02-07

Automobilio plovimo paslaugos

432,00

UAB
,,Padremas“
UAB ,,Releta“
VšĮ Viešųjų
pirkimų
agentūra
UAB „Sinerta
LDC“
UAB ,,HD
servisas“

-

15
16

2017-02-08
2017-02-08

252,00
90,00

17

2017-02-10

Automobilio plovimo paslaugos
Kvalifikacijos kelimo kursai ,,Viešųjų
pirkimų vykdymas pradedantiesiems
2017m.“
Spausdintuvų kasetės

18

2017-02-13

95,20

19

2017-02-15

20

2017-02-17

21

2017-02-17

Kartoninė dėžė 20 vnt., geltoni ženklinti
maišai 100 vnt., geltonas aštrių daiktų
konteineris (0,7l) 20 vnt.
Šviestuvas pakabinamas 4 vnt.,
lempučių komplektas (45W) 4 vnt.,
užuolaidos 9 m., lemputės LED 8 vnt.,
užuolaidos 3 m.,
Ivairių vaisių sultys (1l) 2 vnt., sultys
(1l) 4 vnt., puskietis sūri 4 vnt.,
pikantiškas Jončedaro sūris 4 vnt.,
zefyrai (5kg) 2,5 vnt., kava (250g) 4
vnt., kiaulienos nugarinė be kaulo 2,800
kg., karštai rūkyta šoninė 2,2 kg.,
karštai rūkyta kiaulienos nugarinė 1,400
kg., šaltai rūkyta dešra (300g) 4 vnt.
Skintos gėlės 1 vnt.

279,62

UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

77,64

UAB ,,Sanitex“

-

63,20

UAB
,,Hipoestės
gėlės“
UAB
,,Naudava“
UAB ,,Sabelija“

-

22

2017-02-27

Maitinimo paslaugos

23

2017-02-27

24

2017-02-27

Darbo patikrinimo apskaitos žurnalai 3
vnt.
Užuolaidos (500x245) 2 vnt.

67793,8
9
10,35

UAB ,,Jysk
Baltic“
UAB ,,Sabelijos
prekyba“
UAB
,,Kompiuteriniai
projektai“
UAB ,,Jysk
Baltic“
UAB
,,Saugalita“
UAB ,,Sabelija“

-

25

2017-02-28

Chalatas vienkartinis 9 vnt.

7,41

26

2017-02-28

394,91

27

2017-03-01

Spausdintuvų kasetės: HP CLJ 2025/718
2 vnt., antivirusinės pratęsimas ESET
Endpoint Antivirus 16 kompl.
Lovatiesė (160x260)

28

2017-03-02

Profesinės rizikos vertinimas

340,01

29

2017-03-02

272,00

30

2014-03-02

Krovinių tvarkymo rankomis mokymai
2 vnt., darbuotojų dirbančių su chem.
medž. mokymai 2 vnt., įmonės
darbuotojų saugos mokymai 4 vnt.
Bevielė klaviatūra, pelė USB 2 vnt.

UAB
,,Nuklonas“
UAB
,,Megavalis“
UAB ,,Sabelija“
UAB ,,Suvena“
UAB
,,Klaipėdos

-

31

2017-03-02

Masažo aliejus NEUTRO (500ml) 5 vnt.

37,50

32
33
34

2014-03-03
2017-03-03
2017-03-03

Patalpų kategorijos ženklas 1 vnt.
Raudona riebi molio masė (20kg) 3 vnt.
Įmonės vaistinėlė 1 vnt., transporto
priemonės pirmosios pagalbos rinkinys
2 vnt., termometras 2 vnt.

0,79
27,35
57,80

753,00

29,98

119,96

48,40

-

-

-

-

-

-

35

2017-03-03

Galerijos juosta 6 m., tvirtinimo
elementai 60 vnt., kaiščiai 60 vnt., valai
Solid 15 vnt., kabliukai 50 vnt.
Paviršių dezinfekcija BACILLOL AF
(1000ml) 7 vnt., rankų ir odos
dezinfekcija STERILLIUM (1000ml) 6
vnt., rankų ir odos dezinfekcija
STERILLIUM (500ml) 4 vnt.,
purkštukas rankinis (1l) 3 vnt., taurelės
vaistams 4 vnt., dangtelis taurelėms 4
vnt., tvarstis marlinis sterilus 5 vnt.,
servetėlės injekcijos vietai (100vnt) 1
pak., servetėlės paviršių dezinfekcijai
CID WIPES (120vnt) 3 vnt., skystas
muilas odai ir rankoms plauti 3 vnt.
Pleistras RUDAMED 30 vnt.,
vienkartinė prijuostė 30 vnt., rankų ir
odos dezinfekcija CUTASEPT 1 vnt.
Veidrodžiai 4 vnt.
Automobilio techinė apžiūra

184,34

36

2017-03-03

37
38

2017-03-03
2017-03-06

39

2017-03-06

52,72

2017-03-07

Kištukas (6.33mm) mono kabeliui 2
vnt., kištukas (3.55mm) stereo 5 vnt.,
ekranuotas laidas (2.4x5mm) plokščias
12 m., kabelis (3.5mm) stereo kištukai 1
vnt.
Medicininiai batai 6 por.

40
41

2017-03-07

Su transportu susijęs draudimas

272,00

42

2017-03-07

Automobilio draudimo išskaita

90,00

43

2017-03-08

278,30

44
45

2017-03-08
2017-03-08

Administravimo programinės įrangos
paketas
Kiaušinis DUNLOP 5 vnt.
Klijai UNIV 3 vnt., baliklis BELIZNA
13 vnt., dubuo maistui 3 vnt., skystas
muilas 3 vnt., maišelis 3 vnt., šepetys
indų plovimo 1 vnt., įvaras (15vnt) 2
pak., elementai 2 vnt., kotas kastuvui 1
vnt., ausinės 2 vnt., trišakis 1 vnt.,
pakaba 5 vnt., dažai akriliniai 2 vnt.,
plėvelė (3m) 1 vnt., pašto dėžutė 2 vnt.,
augaslas Rafija 2 pak., kaištis (10vnt) 1
pak., klijai CRYSTAL 8 vnt., plyta
šamotinė 2 vnt., vinis kabėms (50gr) 6
pak., tabletės indaplovei (56vnt) 2 pak.,
klyjų stryp (12vnt) 10 kompl., skystas
muilas (475ml) 1 vnt., baldų polirolis 4
vnt., lenta karnyzams 2 vnt., spyna
CILINDER 2 vnt., kempinė (3vnt) 2
vnt., grindų šepetys 1 vnt., šluostė

medicinos
technika“
UAB ,,Livita“

-

170,35

UAB
,,Klaipėdos
medicinos
technika“

-

64,00
23,46

UAB ,,Anfisa“
UAB
,,Transkona“
UAB ,,Lemona“

-

UAB ,,Sabelijos
prekyba“
ADB
,,Gjensidige“
ADB
,,Gjensidige“
S. Žostauto
įmonė ,,Infosta“
UAB ,,Tamsta“
UAB ,,Kekso
senukai
Lithuania“

-

116,89

15,00
799,47

-

-

46

2017-03-09

47

2017-03-09

48

šepečio 1 vnt., elementai 2 pak., ausų
krapštukai 1 pak., spaustuvas 2 vnt.,
maisto iešmukai (200vnt) 1 pak., USB
raktas (8GB) 2 vnt., raktas šešiakampis
1 kompl., teptukas 2 vnt., akiniai
apsaugai 1 vnt., servetėlės 3 pak., plaukų
lakas 1 vnt., elementai 1 pak., lempučių
komplektas 10 vnt., spyna 2 vnt.,
virdulys 1 vnt.., prailgintuvas 2 vnt.,
kepimo forma 2 vnt., radiatoriaus tepalas
1 vnt., spaudiklis 1 vnt., sieninis
laikrodis 1 vnt., spaustukas 1 vnt.,
drėgnos servetėlės (56vnt) 2 pak.,
užuolaidų laikiklis 3 vnt., kopėčios 1
vnt., servetėlės (20vnt) 4 pak., juosta
dvipusė veidrodžiams 1 vnt., juosta
dvipusė vidaus darbams 2 vnt.,
prailgintuvas 1 vnt., skląstis 4 vnt.,
šalmas 1 vnt., substratas1 vnt., valymo
rinkinys (100ml) 1 vnt., juosta lipni 2
vnt., prof sujungimas 1 vnt., pjaustymo
lentelė 4 vnt., šepetėlis indams plauti 1
vnt., veidrodžio laikiklis (2vnt) 10 pak.,
spyna 2 pak., šiaudeliai (60vnt) 2
kompl., šepetys indų plovimui 1 vnt.,
maišimo indas 1 vnt., dubuo 12 vnt.,
gruntas GRUNTOMAL 2 vnt.,
pjaustymo lentelė plastmasinė 2vnt.,
arbatinis šaukšelis (6vnt) 1 kompl.,
virdulys 1 vnt., krepšys 1 vnt., nagų
žirklutės 5 vnt., keksam forma (60vnt) 1
kompl., elementai 1 pakl.
Stabdžių spyruoklė 1 vnt.
20,00

UAB ,,Memelio
meistrai“
UAB ,,Memelio
meistrai“

-

-

-

117,87

2017-03-10

Priekinių žibintų reguliavimas, apžiūra
prieš techninę apžiūrą, stabdžių patikra,
galinių žibinto keitimas, lempučių
keitimas posukiai šonai , lemputė 5 vnt.,
žibintas 1 vnt.
Lokalaus tinklo įrengimas

49

2017-03-10

Struktūros stendo atnaujinimas 1 vnt.

126,45

50

2017-03-13

98,70

51
52
53

2017-03-15
2017-03-15
2017-03-16

Svoriai ant riešo/čiurnos 0,5 kg (pora) 1
vnt., svoriai ant riešo/čiurnos 1 kg (pora)
1 vnt., svoriai ant riešo/čiurnos 2 kg
(pora) 1 vnt., pečių juostos treniruoklis 1
vnt., kojas skirianti pagalvėlė su
fiksuojančiais dirželiais 2 vnt.
Diagramų lapai 3 kompl.
Rankinė moterims 27 vnt.
Rankinė moterims 28 vnt.

UAB
,,Kompiuterio
projektai“
UAB
,,Klaipėdos
dizaino centras“
UAB ,,Teida“

14,99
469,48
479,16

UAB ,,Noriva“
UAB ,,Sominta“
UAB ,,Sominta“

183,92

-

-

-

54

2017-03-17

Spaudimo matavimo įrenginio
patikrinimas

8,19

55

2017-03-20

311,80

56

2017-03-20

57

2017-03-20

58

2017-03-21

59
60

2017-03-21
2017-03-21

Dezinfekcinis muilas antibakterinis (5l)
1 vnt., dezinfekcija paviršiams (5l) 1
vnt., dezifekcija rankoms CHEMISEPT
(75ml) purškiamas 4 vnt., pirštinės nitril.
be pudros M (100vnt) 5 pak., pirštinės
nirtil. Neserilios (100vnt) be pudros 5
pak., drėgnos servetėlės SENI CARE
(80vnt) 20 pak., paklotai SENI SOFT
BASIC 7 vnt., Seni standart plus large
(30vnt) 2 vnt.
Peilis universalus 2 vnt., presas
česnakams 2 vnt., samtis (0,25l) 2 vnt.,
žirklės paukštienai 1 vnt., dangtis 1 vnt.,
lanksti forma 2 vnt., puodas žemas (5l) 1
vnt., dangtis stiklinis 1 vnt., keptuvė
AMT 1 vnt.,
Hermet sanit (310ml) 1 vnt.,
prailgintuvas 3 vnt., žaislas kartoninės
kaladėlės 1 vnt., kanalizacijos valiklis
KURMIS (1l) 2 vnt., žaidimas šaškės
dėžutėje 1 vnt., žaidimas žodis
LAVINANTIS 1 vnt., termometras 2
vnt., pipirinis malūnėlis 1 vnt., įrankių
dėžė 1 vnt., indas biriems 3 vnt., pastato
šviestuvas 1 vnt., valiklis WC (750ml) 2
vnt., šiukšlių maišai 60l (10vnt) 4 rul.,
užpildas (250ml) 2 vnt., dekoratyvinis
padėklas 6 vnt., žaislas krepšinio lenta 1
vnt., žaidimų pelė 1 vnt., šluota grindų 2
vnt., prožektoriaus pakrovėjas 1 vnt.,
gniaužyklė 1 vnt., dėlionė 2 vnt., žirklės
universalios 1 vnt., klijai ZW
MONTAGEFIX (300ml) 1 vnt.,
tualetinis popierius (8vnt) 2 vnt., sėklos
(1kg) 1 vnt.
Seminaras ,,Smėlio terapijos
organizavimas ugdymo įstaigoje“ 2 vnt.
Kiaušiniai 40 vnt.
Tepalas aerozolinis (200ml) 1 vnt.,
kalamas įvaras (6vnt) 2 pak., medsraigtis
(30vnt) 3 pak., trąšos 2 vnt., drenažas
augalams (4l) 1 vnt., skystas muilas
(1kg) 1 vnt., starteris 15 vnt., trąšos
PAVASARIS (1kg) 2 vnt., klozeto
dangtis 2 vnt., įvaras (8vnt) 1 pak.,
sėklos vejos (1kg) 1 pak., trąšos
karbamidas (1kg) 1 vnt., trąšos vejos
samanų naikinimui (1 kg) 1 vnt.,
maišeliai 2 vnt., savisr med (30vnt) 1
pak., savisr med (25vnt) 1 pak.,
lempučių komplektas 3 pak., universalus
komposto mišinys (5l) 4 vnt., milteliai

AB ,,Vilniaus
metrologijos
centras“
UAB
,,Limedika“

-

158,09

UAB,,Sangaida“

-

279,04

UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

180,00

VšĮ Meno
psichologijos
UAB ,,Minmax“
UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

14,00
249,82

-

-

61

2017-03-21

62

2017-03-27

skruzdėms (100g) 2 vnt., trąšos
organinės žuvų miltai (2kg) 2 vnt.,
sėklos vejų atsėjimui (1kg) 2 vnt.,
komposto aktyvatorius (1kg) 1 vnt.,
trąšos universalios (350ml) 2 vnt.,
durpių substratas 2 vnt., neutralizuotos
durpės (250ml) 1 vnt., juosta vejos
kraštui 1 vnt., izoliacinė juosta 2 rul.,
buitinės pirštinės guminės 2 por.,
ventiliatorius 1 vnt., galvijų mėšlas
maltas (6l) 1 vnt., pirštinės lateksinės 2
por., sėklos raudonieji eraičiai (0,4kg) 1
pak., klijai RAVUS 2 vnt., pirštinės
polieselis 4 por., sėklos morkos 1 pak.,
sėklos žirniai 2 pak., sėklos krapai 1
pak., sėklos morkos 1 pak., sėklos
salotos 2 pak., sėklos petražolės 1 pak.,
sėklos gražgarstės 2 pak., sėklos
ramunės 1 pak., sėklos žirniai 1 pak.,
trąšos vejoms (3kg) 1 vnt., pirštinės
megztos 2 por., ploviklis langų žieminis
(5l) 2 vnt.
Rūbų spinta 1 vnt., dokumentų spinta 1
vnt., dokumentų spinta 1 vnt.
Gėlės 10 vnt.

63

2017-03-29

Dienos vinjetė

6,00

64

2017-03-30

Frančyzė

35,00

65

2017-04-03

186,19

66

2017-04-04

Pakabukas raktams 30 vnt., trintukas 5
vnt., flomasteriai 10 vnt., spalvoti
pieštukai 3 vnt., plastikinis drožtukas 2
vnt., liniuotė nerudyjančio plieno 2 vnt.,
pieštukas 4 vnt., popierius
NAVIGATOR 1 vnt., teptukas 5 vnt.,
gelinis rašiklis 17 vnt., popierius (7spal)
4 vnt., guašas (12spal) 10 vnt., kartonas
gofruoto rinkinys A4 (12spal) 1 vnt.,
Spalvotas kartonas dvipusis A4 3 vnt.,
popierius krepinis 4 vnt., stalčius
dokumentams 2 vnt., popierius IMAGE
COLORACTION 2 vnt., popierisu
spalvotas ryškus 2 pok., flomasteriai
(18spal) 1 vnt., dėkliukas lipniai
juosteliai 1 vnt., segtuvėlis A4 30 vnt.,
stalinis kalendorius 1 vnt., laikiklis
lipniai juostai 1 vnt., juosta dvipusė 2
vnt., akvarelė (15spal) 2 vnt., spalvoti
pieštukai 2 vnt., adatėlės (100vnt) 2 vnt.,
skaičiuotuvas CITIZEN 1 vnt.,
polimeras 1 vnt.
Rankinė pompa 1 vnt., Metalinė adata
kamuoliams 3 vnt.

239,58
51,80

24,46

UAB
,,Faktumas“
UAB
,,Hipoestės
gėlės“
UAB ,,Circkle
K Lietuva“
UAB
,,Euroglass“
UAB ,,Biuro
pasaulis“

-

UAB ,,VS
sport“

-

-

-

67

2017-04-04

Metalizuotas popierius 80 vnt., spalvotas 60,50
popierius A4 150 vnt., baltas popierius
10 vnt.
Magnetukai 3 vnt.
12,38

UAB ,,MinMax“

-

68

2017-04-04

UAB
,,Dekostudija“
AB ,,Vilniaus
metrologijos
centras“
UAB
,,Eurobiuras“
UAB ,,Jysk
Baltic“
UAB ,,Thomas
Philipps Baltex“
Klaipėdos
valstybinė
kolegija
UAB ,,Hyperos
grupė“
Klaipėdos
universitetas
UAB
,,Žolmedis“

-

69

2017-04-04

Elektronnio kraujo spaudimo aparato
patikrinimas 3 vnt.

25,30

70

2017-04-05

Magnetinė lenta 40x60 cm 1 vnt.

13,01

71

2017-04-05

Dekoratyvinė pagalvėlė 6 vnt.

59,94

72

2017-04-05

Dažai 7 vnt.

14,25

73

2017-04-06

Seminaras ,,Gydymo, diagnostikos ir
ligų prevencijos aktualijos sveikatos
priežiūroje“ 6 vnt.

18,00

74

2017-04-10

Dujų prietaisų priežiūros paslaugos
24 mėn.

1219,20

75

2017-04-10

132,00

76

2017-04-11

Seminaras ,,Socialinis darbas su
agresyviais klientais“ 12 vnt.
AD alyva 1 vnt.

77

2017-04-14

219,82
Kiaulienos nuarinė be kaulo 9 kg.,
fermentinis sūris 4 kg., puskietis
fermentinis sūris 2,5 kg.,
vienkartinės lėkštės 4 pak.,
padėkliukai karpyti 3 pak.,
vienkartiniai padėklai 2 pak.,
žirneliai 4 vnt., marinuoti agurkai 3
vnt., majonezas 3 vnt., vienkartinės
stiklinės 2 pak., sausainiai 4 kg.,
kavos pupelės 2 kg., kakava 1 kg.,
kepimo rankovė 3 vnt., kepimo
popierius 3 vnt., kepimo milteliai 30
vnt., karštai rūkyta kiaulienos
nugarinė 3 kg., apelsinai sultims 4
kg., citrinos 1 kg., cinamonas 2 pak.,
vanilinis cukrus 5 pak., aliuminio
folija 3 vnt., kava 4 vnt.

UAB ,,Sanitex“

-

78

2017-04-14

Galerijos juosta 3 m., tvirtinimo
elementas 30 vnt., valai 15 vnt.,
kabliukai mini 15 vnt.
Lemputė 1 vnt., svareliai 8 vnt., ratų
balansavimas, lemputės keitimas
Padangų montavimas 12 vnt., filtras
tepalo 2 vnt., varinis žiedas 2 vnt., filtras
salono 2 vnt., filtras kuro 1 vnt.,
stabdžių skystis padangos remontas 1
vnt.

103,27

UAB ,,Livita“

-

79

2017-04-20

46,33

UAB ,,Baltic
auto“
UAB ,,Memelio
meistrai“

-

80

2017-04-21

8,50

373,67

-

-

-

-

40,00

2017-04-26

Seminaras ,,Gedėjimo proceso įveikos
būdai teikiant pagalbą netektį
patyrusiems asmenims“ 2 vnt.
Šiltnamis 1 vnt.

83

2017-04-26

Gėlės 21 vnt.

31,40

84

2017-04-26

Dekoratyvinė pagalvėlė 4 vnt.

39,96

85

2017-04-27

Konferencija ,,Kūrybiškumas
socialiniame darbe“ 8 vnt.

48,00

86

2017-04-27

190,00

87

2017-04-27

88

2017-04-27

89

2017-04-27

90
91

2017-04-28
2017-05-05

92

2017-05-08

93

2017-05-09

Mokymai ,,Kibernetinis saugumas
Lietuvos įstaigose, įmonėse ir
organizacijose 2017 m.“ 2 vnt.
Klaipėdos miesto vienkartiniai bilietai
100 vnt., bilietai -50% 140 vnt., bilietai 80% 180 vnt.
Mobilus telefonas SAMSUNG
GALAXY J5 1 vnt.
Vaismedžiai 6 vnt., serbentai 4 vnt.,
našlaitės 8 vnt.
Vandens šildytuvas1 vnt.
Seminaras ,,Atlyginimų sistemos,
pareigybių aprašymo ir vidaus
dokumentų parengimas viešajame
sektoriuje“ 2 vnt.
Kvalifikacijos kėlimo kursai
,,Elektroniniai viešieji pirkimai
pradedantiesiems“ 1 vnt.
Automobilio techninė apžiūra

94

2017-05-09

Kavos aparato remontas

55,00

95

2017-05-10

Dienos vinjetė

6,00

96

2017-05-12

Kelto bilietai 6 vnt.

210,00

97

2017-05-16

1060,00

98

2017-05-17

Transporto paslaugos Klaipėda – Ryga,
Ryga – Klaipėda
Defektacija (patikrinimas autobusiuko)

99

2017-05-17

Transporto priemonės draudimas 2 vnt.

704,00

100

2017-05-22

150,00

101

2017-05-22

Mokymai ,,Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų pareigybių aprašo
rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo
tvarka 2017 m.“ 2 vnt.
Transporto priemonės draudimas 1 vnt.

81

2017-04-25

82

2693,00

144,20

175,40
98,20
90,50
158,00

100,00

46,92

30,00

85,00

Klaipėdos
valstybinė
kolegija
UAB ,,Frezijų
puokštė“
UAB
,,Hipoestės
gėlės“
UAB ,,Jysk
Baltic“
Klaipėdos krašto
socialinių
darbuotojų
asociacija
UAB ,,Žinių
centras“

-

UAB ,,Reitan
Convenience
Lithuania“
UAB ,,Pigu“

-

UAB ,,Frezijų
puokštė“
UAB ,,Virineta“
MB Buhalterių
mokymai

-

VšĮ Viešųjų
pirkimų
agentūra
UAB
,,Transkona“
Egidijaus
Každalio
individuali
veikla
UAB ,,Circle K
Lietuva“
AS ,,Tallink
Latvija“
UAB ,,Vlasava“

-

UAB ,,Baltic
Auto“
„If P&C
Insurance AS“
UAB ,,Žinių
centras“

-

ADB
,,Gjensidige“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

2017-05-22

103

2017-05-22

104

2017-05-24

105

2017-05-24

Dirželis laidas 2 pak., dažai 1 vnt.,
plėvelė 4,6 m., kastuvėlis 3 vnt., kubilas
maisto (35l) 3 vnt., tvorelė dekoratyvinė
5 vnt., kastuvas smailus 2 vnt.,
daiktadėžė (45l) 1 vnt., laikrodis 1 vnt.,
spalvinimo knygutė 4 vnt., kolonėlė
belaidė 1 vnt., megztos pirštinės 5 por.
Kuras

169,77

UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

53,96

-

Baliklis (1l) 7 vnt., klijai lipalas 1 vnt.,
tekstu dekoriklis 1 vnt., savisr. (25vnt) 2
pak., lynas 1 vnt., klijų styrp. (12vnt) 5
kompl., kolonėlės 3 vnt., pisuarai
nuleidimo 1 vnt., akvarelė 2 vnt.,
kamera karučiui 1 vnt., padanga ratui 1
vnt., ašmenys laužomi (5vnt) 1 komp.,
plaktuvas kokteilių 1 vnt., durų
fiksatorius 15 vnt., virdulys 1 vnt.,
pieštukai 4 vnt., ataka PLUS
skruzdelėms naikinti 7 pak., staltiesė 2
vnt., flomasteriai 2 vnt., šaukštas (3vnt)
4 komp., sulčiaspaudė 1 vnt., žvakė
arbatinė (100vnt) 1 vnt., lynas 2 vnt.,
klijai 2 vnt.,fikstatorius 1 pak.,
flomasteriai (12sp) 2 vnt., pieštukai
spalvoti (24sp) 2 vnt., cementas (35kg) 1
vnt., pistoletas (jungčių kompl) 1 vnt.,
guašas (12sp) 1 vnt., spalvoti pieštukai
(18sp) 1 vnt., padėklas dekoravimui 4
vnt., prailgintuvas 1 vnt.,
Klijai (5,5kg) 1 vnt., valiklis WC
(750ml) 2 vnt., laistymo žarna 1 rul.,
skystas muilas (1l) 3 vnt., virtuvinė
šluostė (5vnt) 4 kompl., smėlis kvarcinis
(5kg) 1 vnt., gimnastikos lankas 1 vnt.,
plėvelė 3 m., dovanų juostelė 2 vnt.,
trintukas 3 vnt., grandiklis žolėms 1 vnt.,
diskas pjovimo 2 vnt., drėgnos šluostės
(6vnt) 1 vnt., klijai moment (30ml) 5
vnt., pukų surinkėjas 1 vnt., peilis
virtuvinis 3 vnt., lemputė (42w) 5 vnt.,
skystas muilas (1l) 2 vnt., akvarelė 2
vnt., pukų rinkiklio pakeitimas 1 vnt.,
tabletės skalbimo mašinai (24vnt) 1
pak., formelės keksiukų (60vnt) 3
kompl., elementai 21 vnt., jungtis 2 vnt.,
grąžtai (13vnt) 1 kompl., krapštukai
dantims (300vnt) 1 dėž., lakas medžiui 1
vnt., šepetys valymui 3 vnt., puodas
(13,5l) 1 vnt., grąžtas mūrui 3 vnt.,
teptukas plokščias 2 vnt., pirštinės
lateksinės 10 por., apsauginiai akiniai 1
vnt., impegrantas (5l) 1 vnt., stiklinės
vienkartinės (10vnt) 15 vnt., slankmatis
1 vnt., šluostė 2 vnt., virdulys 2 vnt.,

454,56

UAB ,,Circle K
Lietuva“
UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

673,47

-

džiovyklė 1 vnt., dėklas stalo įrankiams
1 vnt., antgalis maišymui 1 vnt., kotas
teleskopinis šluotai 1 vnt., langų
valytuvas 1 vnt., grąžtas mūrui,
kamuolys tinklinio 1 vnt., prijuostė 1
vnt., pompa 1 vnt., tualeto laikiklis 1
vnt., servetėlės (20vnt) 7 pak., grindų
šepečio dangalas1 vnt., vežimėlis 1 vnt.,
lygintuvas vejos kraštams 1 vnt., žarnelė
1 kompl., kroviklis 1 vnt., komposto
dėžė 1 vnt., guašas (12sp) 5 vnt.,
magnetola 1 vnt., šiaudeliai (60vnt) 2
kompl.
Grunto nukasimo, išvežimo darbai

106

2017-05-24

102,85

107

2017-05-25

108

2017-05-25

109

2017-05-25

Priemonės rodos ir rankų dezinfekcijai
199,97
(50ml;250ml) 5 vnt., koncentratas
paviršių valymui (20ml) 13 vnt.,
preparatas paviršių dezinfekcijai (1l) 6
vnt., priemonės rankų ir odos
dezinfekcijai (1l) 6 vnt., priemonės
rankų dezinfekcijai (500ml) 4vnt.,
skystas muilas (1l) 2 vnt., servetėlės
paviršių dezinfekcijai (120N) 1 vnt.,
servetėlės injekcijos vietai (100n) 1 pak.,
užtiesalas čiužiniui 5 vnt., pleistras 43
vnt.
Gesintuvo patikra 1 vnt., dėžutė raktams 15,73
1 vnt.
Masažo aliejus NEUTRO (500ml) 2 vnt. 15,00

110

2017-05-26

Švarkeliai 6 vnt.

82,00

111

2017-05-26

Klumpės moteriškos odinės 3 vnt.

58,00

112

2017-05-26

Skaitmeninio termometro iki 300C
patikra

22,99

113

2017-05-26

Kraujo spaudimo aparato patikrinimas

7,26

114

2017-05-26

78,05

115

2017-05-26

Raudona Riebi molio masė (20kg) 10
vnt.
Malūnėlis raištelių gamybai 1 vnt.

116
117

2017-05-26
2017-05-26

Physio-roll ritinys 2 vnt.
Pistoletas karštiems klijams 2 vnt.,
aplankalas dėklui 15 vnt., popierius
diplomams 2 vnt., popierius krepinis 8
vnt., darbo sutarčių registro žurnalas 1
vnt., vokelis 3 vnt., klijai 6 vnt., teptukai
(6vnt) 4vnt., darbo pažymėjimas 31 vnt.,
gelio rašikliai 1 vnt., drožtukas 3 vnt.,

112,00
83,77

24,00

UAB ,,Frezijų
puokštė“
UAB
,,Klaipėdos
medicinos
technika“

-

UAB ,,Saugana“

-

UAB
,,Megavalis“
UAB ,,Lija
rūbai“
UAB ,,Sabelijos
prekyba“
AB ,,Vilniaus
metrologijos
centras“
AB ,,Vilniaus
metrologijos
centras“
UAB ,,Suvena“

-

R.
Labanauskienės
įmonė
UAB,, Teida“
UAB ,,Biuro
pasaulis“

-

-

-

-

-

-

trintukas 3 vnt., tušinukas 15 vnt.,
rašiklis gelinis 5 vnt., laikiklis 1 vnt.,
vardinė kortelė 8 vnt.
Lazda sportui 6 vnt., parašiutas 2 vnt.,
rinkinys boulingo žaidimui 1 vnt.

118

2017-05-26

119

2017-05-26

Maišelis (20x30) 50 vnt., maišelis
(15x25) 100vnt.

120

2017-05-26

121

135,80

UAB
,,Gudragalvis“
UAB „Viskas
jūsų kontorai“

-

131,25
Skylamušis 2 vnt., Spalvotas
popierius 200vnt., palete 5 vnt., dažai
šilkui 8 vnt., akr. pieštukai (24 spal.)
5 vnt., šilko konturas 13 vnt.

UAB „MIN
MAX“

-

2017-05-29

Antibakterinis muilas (5l) 2 vnt., kaukė
su guma. (medic.) 5 vnt., pirštinės be
pudros 30 vnt., drėgnos servetėlės 15
vnt., paklotai 4 vnt.

361,62

UAB
,,Limedika“

122

2017-05-29

Maisto krovinių sutvarkymo
mokestis už I ketvirtį

80,00

123

2017-05-29

Tachografo patikra 1 vnt. greičio
ribotuvo patikra 2 vnt., skaitmeninio
tachografo patikra 1 DV, baterija 1
vnt.

110,00

Labdaros ir
paramos fondas
„Maisto bankas“
UAB
„Techtransa“

124

2017-05-30

156,74
Malti juodieji pipirai 5 vnt., šaltai
rūkyta lašiša 2 vnt., vafliniai
saldainiai (500g) 2vnt., saldainiai
Maxibit 2kg., saldainiai 2 kg.,
obuoliai 1,644kg., citrinos 2,240 kg.,
vanilinis cukrus(1kg) 2 vnt.,
vaniliniai zefirai (2,5kg.) 2,500kg.,
karštai rūkyta dešra 0,446kg., sirupas
6 vnt., pomidorai 2,452 kg.,
pomidorai (250g) 4 vnt., agurkai
3,638 kg., sviestas (180g) 2vnt.,
žemės riešutai kepinti(1kg) 1 vnt.,
saldainių rinkinys 1 vnt., saldainiai 2
kg., glaistyti biskvitai 3,6 kg.,
sausainiai su vyšnių įdaru 4,2 kg.,
ledai 40vnt., arbūzai 8,8
kg.,šokoladas karūna 6 vnt., vaisinė
arbata 2 vnt., malta kava 1 vnt.,
saldainiai (16 vnt.) 1 vnt., kava 6 vnt.
saldainių rinkiniai 2 vnt., smulki
druska 3 vnt.,

UAB „Sanitex“

-

125

2017-05-30

Siuvimo priedai 72 vnt.

21,00

-

126

2017-05-30

Automobilio techninė apžiūra 1 vnt.

6,66

UAB „Vėjo
verpstė“
UAB
„Transkona“

11,51

-

-

-

127

2017-05-30

Indaplovių skalavimo priemonė 3 vnt.,
vienkartinės šakutės (10vnt.) 9 pak.,
ąsotis (1200ml) 1vnt., ąsotis (1,9l) 5
vnt.,

30,84

UAB „Sanitex“

-

128

2017-05-31

22,98

UAB
„Eurobiuras“

-

129

2017-05-31

580,00

Diana Butkutė

-

130

2017-05-31

Segtuvėlis su perforacija matiniu
viršeliu (įp. 20) 20 vnt., pjovimo
lenta žalia 1 vnt., lentelė pjaustymui,
rankdarbiams 1 vnt.
Transporto ir gido išlaidos
ekskursijoje po panemunių pilis
Popieriaus sukimo įrankis kvilingas
1 vnt., įrankis kvilingui 2 galų 2 vnt.,

11,57

UAB „Jurasta“

-

131

2017-06-01

Apžiūra prieš techninę apžiūrą 1vnt.,
priekinių žibintų reguliavimas 1 vnt.,
žibintas 1 vnt., žibintas 1 vnt., priek.
Žibintų keitimas 2 vnt., lemputė W5 1
vnt., lemputė H7 2 vnt., lemputės
keitimas 1 vnt., lemputės keitimas H4
1vnt., kardaninio veleno n/p 1 vnt.,
traukė 1 vnt., kardano remontas 1 vnt.,
eksplotacinės medžiagos 4 vnt., guolis 2
vnt., šaltkalvystės darbai 1 vnt., stabdžių
patikra 1 vnt., stebulė 2 vnt., stabdžių
vamzdelis (500mm) 1 vnt., stabdžių
vamzdelis (1300 mm)1 vnt., stabdžių
vamzdelis (1200mm) 2 vnt., stabdžių
vamz. (6000mm) 1 vnt., stabdžių vamz.
1 vnt., stabdžių vamzdelių keitimas 1
vnt., stabdžių skystis (DON4) 1000 g.,
stabdžių vamzdelių sujungimas 2 vnt.,
stabdžių vamzdelių sujungimas 2 vnt.,
stabdžių žarnelė 2 vnt., stabdžių
sistemos nuorinimas 0,4 vnt., vamzdelio
antgalis 2 vnt.

1036,23

UAB ‚Memelio
meistrai“

-

132

2017-06-01

120,00

UAB ‚Žinių
centras“

-

133

2017-06-02

209,33

2017-06-02

UAB „Merida
Vilnius“
ALG knygynai
UAB

-

134

Naujas DK ir personalo dokumentai:
praktinis taikymas nuo 2017 liepos 1
d.
Elektrinis rankų džiovintuvas baltas
1 vnt.,
Aš ir pasaulis 1 vnt., kiekvienas
autistiškas vaikas 1 vnt., itin jautrus
vaikas: Kaip padėti mūsų 1 vnt.,
nerimas. Klajonės po modernųjį Aš 1
vnt., žmogaus pažinimas /A. Adler 1
vnt., bendravimo psichologija šiuola
1 vnt., pamilk save ir būk laimingas
1 vnt., įdomioji žinių enciklopedija 1
vnt., kelionė po Lietuvą 1 vnt..

135

2017-06-05

Gėlės 1 vnt.

84,40

UAB ‚Hipoestės
gėlės“

-

99,73

-

Klaipėdos E.
Galvanausko
PMC
A. Armalio
juvelyrinių
gaminių įmonė
UAB „Švarūs
langai“
UAB „Teida“

-

Roma
FabijonavičiūtėGenienė
UAB
„Sangaida“
UAB „Solid
red“
UAB ‚Solid
red“
UAB
„Klaipėdos
orchidėja
UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“
UAB „Gargždų
rangos darbai“
UAB
„Faktumas“
UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

549,34

F Baltušio IĮ
„Ventiliacija“

-

25,32

UAB „Charlot“

-

25,00

VŠĮ
‚Žmogiškųjų
išteklių
stebėsenos ir
plėtros biuras“
UAB
„Klaipėdos
dizaino centras“

-

136

2017-06-07

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

240,00

137

2017-06-07

Raktų gamyba - ruošiniai 3 vnt.

9,00

138

2017-06-07

Langų valymo paslaugos 1 vnt.

350,00

139

2017-06-08

211,78

140

2017-06-09

141

2017-06-13

142

2017-06-13

Masažo kėdutė 1 vnt., pėdų masažuoklis
abiems kojoms 1 vnt., pėdų masažuoklis
medinis 2jų dalių 1 vnt.
Mokymai "Socialinio darbo žinių
gilinimas dirbant su asmenimis,
turinčiais negalią" 5 vnt.
Puodas (10L) 1 vnt., Ąsotis (1,6L) vnt.,
padėklai folijiniai (įpk5) 1 įpk.
Kavos aparatas 1 vnt.

143

2017-06-13

Pusapvalis pagrindas lazdoms (30 mm)
6 vnt.

39,00

144

2017-06-13

Audiniai 27 m.

97,20

145

2017-06-14

232,41

146

2017-06-15

Klijai (200 ml) 1 vnt., impregnantas
(5L) 2 vnt., Lentyna 6 vnt., herbicidas
(100 ml) 1 vnt.
Medinių laiptų remontas 1 vnt.

147

2017-06-15

796,18

148

2017-06-21

149

2017-06-22

150

2017-06-22

151

2017-06-23

Stelažas 1 vnt., Lentynos 3 vnt., Spinta 2
vnt., Dviguba komoda su stalčiais 1 vnt.
Laužtuvas 1 vnt., Lentyna 2 vnt.,
Betonas (25kg) 2 vnt.,kamuolys
krepšinio 7 dydis1 vnt., kamuolys (51
cm) 3 nvt., kvapas auto 1 vnt., kamuolys
paplūdymio 6 vnt., kamuolys krepšinio
1 vnt., lentyna 6 vnt.
Trišakis 1 vnt., alkūnė 2 vnt., flanšas 1
vnt., plokštė apdailai 1 vnt., difuzorius 2
vnt., ortakis 2 vnt., elektros medžiagos
lovelis 1 nvt., ventiliatorius 1 vnt.,
gręžimasd, montavimas elektros
pajungimas 1 vnt.
Antspaudo 20 gamyba 1 vnt., Antspaudo
10 gamyba 1 vnt., polimero gamyba L10
2 vnt., polimero gamyba L20 1vnt.,
laminavimas 1 vnt.
Už- mokymus tema "Pagalbos sau būdai
įveikiant emocinį stresą socialiniame
darbe " 1 vnt.

152

2017-06-23

Piktogramų kūrimas 1 vnt., piktogramos
korekcija 2 vnt., maketavimas,
paruošimas gamybai 1 vnt., magnetukų

348,33

851,20

124,64
499,00

2898,48

315,28

-

-

-

-

-

-

153

2017-06-23

154

2017-06-27

155

2017-06-29

156

2017-06-30

157
158

2017-07-02
2017-07-03

159

2017-07-07

160

gamyba 156 vnt., magnetukų su foto
paruošimas 1 vnt., grindų piktogramų
gamyba, laminavimas 4 vnt., lipdukų ant
kliento T formos lentelių gamyba 8 vnt.
Įbetonuojamas krepšinio stovas su
spyrukliuojančiu lanku 1 vnt.
Gėlės 2 vnt.

485,00
32,05

Už bilietus Klaipėda - Šiauliai Klaipėda
Samsung spausdintuvo popieriaus
padavimo sistemos valymas

18,90

38,00
60,02

2017-07-17

Kuprinė dokumentams 1vnt.
Grindų lipdukų klijavimas 1 vnt.,
kabineto lentelių lipdukų perklijavimas
8 vnt.
Lemputė W5W 12V 1 vnt., lemputės
keitimas 1 vnt.
Kanalizacijos išvalymas

161

2017-07-20

Atostogų likučių perskaičiavimas

121,00

162
163

2017-07-20
2017-07-20

Gesintuvų patikra 2 vnt.
Geriamo vandens laboratorinis tyrimas

10,16
5,26

164

2017-07-24

Metinis lengvatinis leidimas

145,00

165

2017-07-25

166

2017-07-25

Trintuvė 1 vnt., gesintuvas 1 vnt.,
328,30
špagatas 1kg (10) 1 vnt., kočėlas 1 vnt.,
šluotelė plakimo 1vnt., mentelė 1 vnt.,
teptukai 2 vnt., gaiviklis 3 vnt., dažymo
juosta 2 vnt., fenas 1 vnt., laidas
plokščias (1.5 m) 1 vnt., lipni juosta 1
vnt., purkštuvas (1000ml) 1 vnt., kibiras
su dangčiu 2 vnt., valiklis puršiamas
(500ml..) 1 vnt., kamčiatraukis 1 vnt.,
silikatinė kepimo forma 1 vnt., termosas
1 vnt., maišymo indas 1 vnt.,
kiaurasamtis 1 vnt., kasetė filtravimo 2
vnt., vandens filtras 2 vnt., žaidimas 2
vnt., vonelė teptukams 3 kompl., tabletės
drėgmei sugerti 1 kompl. Maišelis
politileno 2 vnt., langų ploviklis (500
ml) 1vnt., dirželis laido 4,5x430 1 pak.
311,76
Šilumos ir karšto vandens tiekimo

25,00

3,58
54,45

sistemų eksplotavimo paslaugos
167

2017-07-28

Šoninių d/p durų atidarymo mechanizmo
remontas

12,50

168

2017-07-31

Maisto krovinių sutvarkymo
mokestis už II ketvirtį

110,00

UAB „VSSPORT“
UAB „Hipoestės
gėlės“
Nr. 5000436563
Nr. 5000435194
UAB „Sinerta
LDC“
UAB „Nikaja“
UAB
„Klaipėdos
dizaino centras“
UAB ‚Memelio
meistrai“
UAB
„Skaidrola“
S. Žostauto
firma „Infosta“
UAB ‚Saugana“
AB „Klaipėdos
vanduo“
VšĮ „Klaipėdos
keleivinis
transportas“
UAB ,,Kesko
senukai
Lithuania“

-

UAB „Sobo
sistemos“
UAB ‚Memelio
meistrai“
Labdaros ir
paramos fondas
„Maisto bankas“

-

-

-

-

-

