Pirkimo objektas
Data

Pirkimo pavadinimas

Trumpas pirkimo
objekto apibūdinimas

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas, įmonės
kodas
(jei fizinis asmuo vardas, pavardė)

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

Maitinimo paslauga

Maitinimo paslaugos
teikimas Kauno
Senamiesčio
progimnazijos mokiniams,
besimokantiems Laisvės
al. 95/ Gruodžio g. 5
patalpose

UAB „Irenutė“.

2019-01-21

Mokinių ir mokytojų kelionė maršrutu Vilnius Londonas(Didžioji Britanija) 2019.03.11 –
03.17 dienomis

Perkama paslauga mokinių
ir mokytojų kelionė
(pirmyn ir atgal maršrutu
Vilnius –
Londonas(Didžioji
Britanija) 2019.03.11 –
03.17 dienomis). Vyks 3
suaugę ir 3 mokiniai.

UAB „Turrisa“

1128,00

2019-01-29

Perkami vandens virtuvai

Perkami vandens virtuvas
10 ltr. talpos ir kavos
virtuvas 10 ltr.

UAB „Resvika“

185,13

2019-02-03

Autobuso nuoma su vairuotoju, mokinių ir
mokytojų pervežimui, pagal iš anksto
suderintą maršrutą

Autobuso nuoma su
vairuotoju, mokinių ir
mokytojų pervežimui: 0403 d. 12.00-14.00 iš Kauno
oro uosto į Kauno
Senamiesčio progimnaziją
(Nemuno g. 12, Kaunas)
iki 30 žmonių, 04-05 d.
8.30-16.30 val.
Senamiesčio progimnazija
– Anykščiai ir atgal iki 50
žmonių, 04-06 d. 9.0018.00 val. Senamiesčio
progimnazija – Vilnius ir
atgal iki 50 žmonių.

MB „Jako kelionės“

630,00

2019-01-15

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

Įranga

2019-02-03

Mokymų paslauga

Perkama mokymų paslauga
ES projekto „Šiuolaikinė
mokymo(si) aplinka –
individuali moksleivių
pažanga“ dalyvių
mokymams 2019-02-19.

UAB „E.mokykla“

200,00

2019-02-07

Maitinimo paslauga

Perkama maitinimo
paslauga ES projekto
„Šiuolaikinė mokymo(si)
aplinka – individuali
moksleivių pažanga“
dalyviams 2019-02-19.

UAB „Žineta“

188,10

2019-03-15

Baltos magnetinės lentos

Perkamos sekančių
išmatavimų baltos
magnetinės lentos: baltos
magnetinės lentos
250x120cm - 3 vnt., baltos
magnetinės lentos
200x120cm - 7 vnt., baltos
magnetinės lentos
200x100cm - 1 vnt.,
240x100cm - 2 vnt.,
100x120cm - 2 vnt.

UAB „Eigida“

1446,00

2019-04-08

„Mokinių ir mokytojų kelionė maršrutu Kaunas
- Lisabona(Portugalija) – Kaunas 2019.05.20 –
05.26 dienomis“

Perkama „Mokinių ir
mokytojų kelionė maršrutu
Kaunas - Lisabona
(Portugalija) - Kaunas
2019.05.20 - 05.26
dienomis ”.Vyks 2
mokytojai ir 4 mokiniai

UAB „Turrisa“

2496,00

2019-05-09

Autobuso nuoma su vairuotoju, mokinių ir
mokytojų pervežimui, pagal iš anksto suderintą
maršrutą

Autobuso nuoma su
vairuotoju, mokinių ir
mokytojų pervežimui:
Senamiesčio progimnazija
– Anykščiai ir atgal iki 50
žmonių, 06-04 d. 9.0018.00 val.

MB „Jako kelionės“

280,00

2019-05-28

„Mokslo paskirties pastato 1C3p, (unikalus Nr.
1993-8035-4014) esančio Nemuno g. 12,
Kaune, remonto rangos darbų pirkimas“

„Mokslo paskirties pastato
1C3p, (unikalus Nr. 19938035-4014) esančio
Nemuno g. 12, Kaune,
remonto rangos darbų
pirkimas“. Pastato fasadų
tvarkybos darbai. Pastato
fasadų apšvietimo
įrengimo darbai. Lifto
įrengimo darbai. Darbo
projekto parengimas.
Inžinerinės paslaugos
(kadastrinių matavimų
atlikimas, vykdymo
dokumentacijos,
kadastrinių matavimo bylų
parengimas ir kitos
inžinerinės paslaugos)
Įrengti kontrolinį elektros
apskaitos skydą, statybinį
skydelį su nuotėkio rėle
25A ir automatiniais 16A
jungikliais.
„Bendroji statinio statybos
techninė priežiūra“ vykdomų
Mokslo paskirties pastato
1C3p, (unikalus Nr. 19938035-4014) esančio
Nemuno g. 12, Kaune,
remonto rangos darbų
pagal pirkimą Nr .429455.

UAB „Drūtnamis“

236935,93

UAB „Vytrita“

740,21

UAB „Statybų projektų
valdymo grupė“.

2159,51

2019-06-10

Kontrolinės elektros apskaitos skydo
įrengimas.

2019-06-17

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros paslaugos pirkimas.

2019-06-17

„Autobuso nuoma su vairuotoju maršrutu
Kaunas – Molėtai – Kaunas“ 2019.06.25, iš
ugdymo lėšų mokinių išvykai.

„Autobuso nuoma su
vairuotoju maršrutu
Kaunas – Molėtai –
Kaunas“ 2019.06.25 vyks
3 mokytojai ir 21 mokinys.

MB „Jako kelionės“

180,00

2019-06-27

Perkamos komodos (spintelės) su dėžėmis.

4 komodos (spintelės)
kuriose telpa 12 didelių

UAB „Breolis“

560,00

dėžių, visos dėžės žalios
spalvos.
2019-07-17

Statinio statybos autorinės priežiūros
paslaugos pirkimas

2019-07-22

2 klasių remonto darbai

2019-08-02

Klasės grindų remonto darbai.

2019-08-20

Perkami 5 kompiuteriai HP 255 G7.

Statinio statybos autorinė
priežiūra, kuri bus būtina,
kol bus vykdomi Mokslo
paskirties pastato 1C3p,
(unikalus Nr. 1993-80354014) esančio Nemuno g.
12, Kaune, remonto
rangos darbai pagal
pirkimą Nr.429455.
Senų paviršių skutimas ir
gruntavimas kontaktiniu
gruntu – 300 m2, sienų
tinko remontas cemento –
kalkių skiediniu – 150 m2,
sienų glaistymas 4 kartus –
200 m2, sienų dažymas 2
kartus – 200 m2, sienos
paviršiaus aptaisymas
glazūruotomis plytelėmis –
4 m2, lubų glaistymas 3
kartus – 100 m2, lubų
dažymas 2 kartus – 100 m2,
8 radiatorių nuvalymas ir
dažymas.
Grindų pagrindo
gruntavimas, užliejimas
lyginamuoju mišiniu,
šlifavimas – 54 m2, PVC
grindų dangos įrengimas su
lenkimu ant sienos 10 cm –
59 m2.
5 kompiuteriai HP 255 G7/
UMA/ Ryzen 5 2500U/
15.6 FHD AG SVA 220/ 8
GB 1D/ 256GB TLC SSD/
Windows 10 pro./ No

UAB „Konsulta“

4235,00

Nerijus Juzėnas, verslo
liudijimas

4009,00

UAB „BENART
PROJEKTAI“

1693,56

UAB „North
Solutions“

2486,55

ODD/ Jet kbd TP
Imagepad with numeric
keypad/ AC 1x1+ BT 4.2/
Dark Ash Silver Textured
with HD Webcam no
Optical Drive.
2019-08-20

Kietieji baldai pagaminti iš LMDP.

spintelė po kriaukle
770x600x440 LMDP
bukas, spintelė po kriaukle
8300x800x400 LMDP
bukas, spintelė po kriaukle
740x600x400 LMDP
klevas, spintelė po kriaukle
710x1600x420 LMDP
klevas, spinta nišoje
2230x990x340 LMDP
klevas.

MB „Artem baldai“

759,15

2019-08-20

Kompiuterių įkrovimo stotelės skirtos, krauti
30 įrenginių pirkimas.

1 kompiuterių įkrovimo
stotelė, skirta krauti 30
planšetinių kompiuterių.

UAB „Biznio mašinų
kompanija“

1199,11

2019-09-03

2019-09-02

Kietieji baldai pagaminti iš
LMDP.

MB „Artem baldai“

2019-09-17

Perkama komodos (spintelės) su dėžėmis.

6 komodos (spintelės)
kuriose telpa 12 didelių
dėžių, visos dėžės žalios
spalvos ir 3 komodos

3 spintelės po kriaukle:
spintelė po kriaukle
710x740x350 LMDP
klevas, spintelė po
kriaukle 680x1300x400
LMDP bukas, spintelė
po kriaukle 720x705x350
LMDP, 2 spintos
dokumentams
1550x800x450 LMDP
bukas ir spinta su
lentynomis
2200x900x500 LMDP
bukas.
UAB „Eigida“

1134,00

(spintelės) kuriose telpa 8
didelės dėžės, visos dėžės
žalios spalvos.
2019-09-23

Perkama lektoriaus paslauga.

Paskaita 1-4 kl.
mokytojams „Veiksniai,
lemiantys pradinių klasių
mokinių savijautą
mokykloje“ir paskaita 5-8
kl. mokytojams „Pokyčiai
paauglio gyvenime.Kuo
gali padėti suaugusieji?“
2019-10-01.

Eglė Gudelienė

260,00

2019-09-27

Perkami roletai ir jų montavimo paslauga.

Klasikiniai roletai – 52 m2,
kasetiniai roletai – 35,10
m2 , stogo langų roletai –
1,98 m2, roletų montavimo
darbai.

UAB „Stelsa "

4305,06

2019-09-30

„Autobuso nuoma su vairuotoju maršrutu
Kaunas – Anykščiai – Kaunas 2019.10.09 ir
2019.10.10 nuvykti mokiniams į edukacinę
programą

„Autobuso nuoma su
vairuotoju maršrutu
Kaunas – Anykščiai –
Kaunas 2019.10.09 ir
2019.10.10 nuvykti
mokiniams į edukacinę
programą iš ugdymo lėšų.
Vyks 6 mokytojai ir 46
mokiniai.

UAB „Doni tours"

370,00

2019-10-02

Perkamas 1 kompiuteris HP 255 G7.

1 kompiuteris HP 255 G7/
UMA/ Ryzen 5 2500U/
15.6 FHD AG SVA 220/ 8
GB 1D/ 256GB TLC SSD/
Windows 10 pro./ No
ODD/ Jet kbd TP
Imagepad with numeric
keypad/ AC 1x1+ BT 4.2/
Dark Ash Silver Textured
with HD Webcam no
Optical Drive.

UAB „North
Solutions“

497,31

2019-11-10

Informacinės iškabos projekto parengimo,
suderinimo su Kauno miesto paveldo skyriumi
ir administracija, jos pagaminimo bei
sumontavimo ant fasado pirkimas.

Informacinė iškaba
pagaminta iš 10 mm PVC
plastiko dažyto baltai, jos
projekto parengimas su
suderinimu.

UAB „Reklamos ir
dizaino centras“

644,20

2019-11-27

Stiklinių pertvarų įrengimo pirkimas

Stiklinių pertvarų
įrengimas direktoriaus
kabinete ir koridoriuje,
įrengiant mokytojų
kambarį ir archyvarės
kabinetą.

UAB „Baltijos brasta“

10852,30

2019-12-04

Perkamas mobilus telefonas su neribotu
pokalbių ir sms žinučių planu.

1 mobilus telefonas
Samsung A50 su neribotu
pokalbių ir sms žinučių
planu.

UAB „Tele2 prekyba“

294,25

2019-12-04

„Mokinių ir mokytojų kelionės maršrutu
Vilnius – Bilbao (Prancūzija) – Vilnius
2020.01.27 – 02.02 dienomis“ pirkimas

„Mokinių ir mokytojų
kelionė maršrutu Vilnius –
Bilbao (Prancūzija) –
Vilnius 2020.01.27 – 02.02
dienomis“. Vyks 3 suaugę
ir 4 mokiniai.

UAB „Turrisa“

1428,00

2019-12-05

Investicinio projekto parengimo pirkimas.

Investicinio projekto
parengimas: patalpų
palėpės neįrengtoje dalyje
įrengimui, laiptų, ūkinio
pastato pritaikymo
mokymui, aktų salės,
koridorių grindų
restauravimui, sienų, lubų
remontui, inžinerinių tinklų
atnaujinimui (šildymo,
nuotekų, vandens, elektros
sistemų atnaujinimui,
rekuperacinės – vėdinimo
sistemos įrengimui).

VšĮ „Baltic media art
house“

2400,00

2019-12-10

Elektros įvedimo į ūkinį pastatą pirkimas.

Perkami darbai: įrengti
elektros įvadą į ūkinį

UAB „Kauno jūra“

1091,13

2019-12-04

pastatą, sumontuoti 6
rozetes, 6 jungiklius ir 8
šviestuvus.
2019-12-10

Klasės sekcija iš 6 dalių pirkimas

Perkama klasės sekcija iš 6
dalių šviesaus beržo
spalvos – 2 dalys 1900mm
aukščio, 800mm pločio su
durimis, 2 dalys 1500mm
aukščio, 800mm pločio
apatinė dalis su durimis,
viršutinė perskirta lentyna,
, 2 dalys 1150mm aukščio,
1050mm pločio su 15
dėžučių oranžinės spalvos.

UAB „Ugdymo ir
vystymo grupe“

865,00

2019-12-10

Reguliuojamo aukščio vienviečių mokyklinių
stalų ir reguliuojamo aukščio mokyklinių
kėdžių pirkimas

Perkama 27 reguliuojamo
aukščio vienviečiai
mokykliniai stalai ir 27
reguliuojamo aukščio
mokyklinės kėdės
oranžinės spalvos.

UAB „Ugdymo ir
vystymo grupe“

1946,43

2019-12-11

1 klasės ir mokytojų kambario remonto darbai

Senų paviršių skutimas ir
gruntavimas kontaktiniu
gruntu – 212,00 m2, sienų
tinko remontas cemento –
kalkių skiediniu – 22,50
m2, sienų glaistymas 3
kartus – 132,00 m2, sienų
dažymas 2 kartus – 132,00
m2, sienos paviršiaus
aptaisymas glazūruotomis
plytelėmis – 2,00 m2, lubų
glaistymas 3 kartus – 80
m2, lubų dažymas 2 kartus
– 80 m2, 6 radiatorių
nuvalymas ir dažymas.

Ramūnas Juzėnas,
dirbantis su verslo
liudijimu.

2799,50

2019-12-16

Garsą slopinančių durų įrengimo pirkimas

Perkama garsą slopinančių
durų įrengimo paslauga

UAB „Langveda“

434,39

2019-12-20

Ergonominės biuro kėdės pirkimas

Perkama 1 ergonominė
biuro kėdė.

UAB „Musonas“

119,00

2019-12-23

Kietųjų baldų pirkimas

Perkama 1 stalčių blokas
su 4 stalčiais, 1 spinta
dokumentams L47
1500x800x340, 1 spinta
rūbams su vamzdžiu L81
1850x600x550.

UAB „Eigida“

240,00

