Pirkimo objektas
Data

Pirkimo pavadinimas

Trumpas pirkimo
objekto apibūdinimas

2018-02-12

Remonto darbų pirkimas

2018-01-25

Elektroninė mokymo aplinkos EMA

2018-03-19

Kompiuterių ir įkrovimo dėžių pirkimas

2018-03-01

Mokykliniai vadovėliai

2018-03-14

Kadastriniai matavimai

2018-03-16

Mokymas plaukti

2018-03-28

Mokymai „Šiuolaikinė mokymo(si)
aplinka-individuali moksleivių pažanga“
Konsultavimo paslauga
Mokyklos
konsultavimas
Mokykliniai vadovėliai
Naujų vadovėlių
pirkimas
Priešgaisrinės ir apsaugos sistemos
Sistemų priežiūra
nuolatinė priežiūra
metams
WC patalpų remonto darbai
Berniukų ir mergaičių
tualetų patalpų remonto
darbai

2018-04-11
2018-04-30
2018-04-30
2018-05-08

Valgyklos patalpų
remonto darbai
El. mokymosi aplinkos
EMA paslaugos
pirkimas
Kompiuterių ir
įkrovimo dėžių
pirkimas ESFA
projekto mokykloms
partnerėms
Naujų vadovėlių
pirkimas
Mokyklos patalpų
matavimas
Mokinių išmokymas
plaukti
Mokymų pravedimas

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas, įmonės
kodas
(jei fizinis asmuo vardas, pavardė)
UAB „Drūtnamis“

Bendra galutinė
pirkimo
sutarties(laimėjusio
pasiūlymo)kaina
eurais su PVM
9662,52

UAB „E. mokykla“

5566,00

UAB „Tavo mokykla“

61468,00

UAB „Balto lankos“

855,00

UAB“Geometra“

250,00

Kauno sporto
mokykla „Startas“
UAB „E. mokykla“

2193,36

UAB „Konsulta“

500,00

UAB „Balto lankos“

1710,00

UAB „Gato“

120,00

UAB „Drūtnamis“

200,00

20216,35

Įsipareigojimų dalis,
kuriai pasitelkiami
subrangovai/
subtiekėjai/subteikėjai
(jei žinoma)

Įranga

2018-05-07

Metalinių laiptų įrengimo darbai

2018-05-09

Mokykliniai vadovėliai

2018-05-11

Kietieji baldai iš LMDP

2018-06-06

2018-06-20
2018-08-06

Kauno Senamiesčio progimnazijos
sporto salės remonto darbai
Šilumos punkto šildymo ir karšto
vandens įrenginių projektavimo
paslaugų ir remonto darbų pirkimas
Elektros energija
Sklypo sutvarkymo projektas

2018-08-07

2 klasių remonto darbai

2018-08-14

Papildomas susitarimas Nr.1 prie
sutarties 19-31

2018-08-14
2018-09-06

Teisinė pagalba
Sporto salės įrenginiai ir inventorius

2018-09-18

Kenkėjų kontrolė

2018-10-01

Mokymas plaukti

2018-10-04
2018-10-29
2018-10-30

Mokinių ir mokytojų kelionė
Mokinių ir mokytojų kelionė
Mokymai „Šiuolaikinė mokymo(si)
aplinka-individuali moksleivių pažanga“

2016-06-15

Metalinių laiptų
įrengimas į II ūkinio
pastato aukštą.
Naujų vadovėlių
pirkimas
Baldų gamyba
mokyklos klasėse
Sporto salės sienų,
lubų, grindų remontas
Šilumos punkto
renovacija

UAB „Drūtnamis“

3.897,33

K.Mickevičiaus
leidykla „Briedis“
MB „ArtemBaldai“

59,00
1326,04

UAB „Drūtnamis“

23835,71

UAB „Santermita“

5763,70

Elektros pirkimas
Sklypo sutvarkymo
projekto parengimas
Sienų, lubų paruošimas
ir nudažymas
Šviestuvų ir elektros
instaliacijos pakeitimas
sporto salėje
Advokato paslaugos
Krepšinio lentos su
lankais,
„švediškos“ sienelės ir
skersiniai su įrangos
sumontavimu
Kenkėjų stebėsena ir
naikinimas
Mokinių išmokymas
plaukti
Kelionė į Daniją
Kelionė į Romą
Mokymų pravedimas

UAB „Imlitex“
UAB NEBRAU

2153,44
4961,00

Pilietis, dirbantis
pagal verslo liudijimą
UAB „Drūtnamis“

4008,00

Pilietis
UAB „Sporto fėja“

350,00
3565,00

UAB „Dezinfa“

184,20

Kauno sporto
mokykla „Startas“
UAB „Saitas“
UAB „Turrisa“
UAB „E. mokykla“

1076,16

4180,66

6045,00
1602,30
200,00

2018-11-14

Bibliotekos patalpų remonto darbai

2018-11-19

Kompiuterinės mokymo priemonės
„Mokinukai.lt“ prisijungimo duomenys

2018-11-19
2018-12-03

Mokytojų edukacinė-kvalifikacijos
tobulinimo kelionė į Lenkiją
Vaizdo stebėjimo sistema

2018-12-05

Kietieji baldai iš LMDP

2018-12-07

Magnetinės lentos

2018-12-10

Žaliuzės, roletai

2018-12-12

Kompiuteriniai ir rašomieji stalai

2018-12-12

Klasės remonto darbai

2018-12-14

Kietieji baldai iš LMDP ir
minkštasuoliai

2018-12-19

Ekspoziciniai stendai

Sienų, lubų paruošimas
ir nudažymas, PVC
dangos paklojimas ant
betono grindų su
termoizoliaciniu
sluoksniu
Prisijungimo
slaptažodžiai
mokymuisi
Kelionė į Lenkiją

UAB „Drūtnamis“

9583,65

UAB „Edukacinės
sistemos“

260,00

UAB „Kauno Grūda“

2703,00

Mokyklos aplinkos
stebėjimo sistemos
įdiegimas
Baldų gamyba
mokyklos klasėse ir
bibliotekos patalpose
Magnetinės lentos į
klases vaizdiniai
medžiagai eksponuoti
Žaliuzės, roletai į klases
ir biblioteką
Stalai į biblioteką, VSP
kabinetą
Senos medinės apdailos
pašalinimas, sienų, lubų
paruošimas ir
nudažymas
Baldai į klasę ir
minkštasuoliai
mokyklos koridoriuose
Ekspoziciniai stendai
bibliotekoje mokinių
darbams eksponuoti

UAB „Gato“

3791,23

MB „ArtemBaldai“

2269,44

UAB „Eigida“

980,00

UAB „Stelsa“

2927,98

UAB „Eigida“

566,00

UAB „Drūtnamis“

4550,14

Pilietis, dirbantis
pagal verslo liudijimą

2774,00

Pilietis, dirbantis
pagal verslo liudijimą

281,74

2018-12-19

Sportinės aprangos komplektas su
numeriais ir logotipu

Sportinė apranga
mokyklos komandai

UAB V.Butkevičius ir
kompanija

549,00

