
 

 

 

 

 

 

 

2014 m. sausio mėn. 

Informacija apie sudarytas  pirkimo sutartis bei įvykusius pirkimus: 

Eilės 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties 

kaina  (Lt.) 

Laimėtojas  

1. Kanceliarinės prekės Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

149,00 UAB „Eurobiuras“ 

2. Kanceliarinės prekės Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas  

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

248,98 UAB „Biznio mašinų 

kompanija“ 

3. Salės nuomos paslaugos Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas  

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

100,00 OSFL Projektai 

 

2014 m. vasario mėn. 

Informacija apie sudarytas  pirkimo sutartis bei įvykusius pirkimus: 

Eilės 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties 

kaina  (Lt.) 

Laimėtojas  

1. Spausdinimo ir susijusios 

paslaugos 

Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123 punkto 

nuostatomis. 

 

22.990,00 UAB „Spaudos idėjos“ 



 

 

 

 

 

 

 

2. Kanceliarinės prekės Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

159,00 UAB „Eurobiuras“ 

 

2014 m. balandžio mėn. 

Informacija apie sudarytas  pirkimo sutartis bei įvykusius pirkimus: 

Eilės 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties 

kaina  (Lt.) 

Laimėtojas  

1. Kanceliarinės prekės Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

159,00 UAB „Eurobiuras“ 

2. Kanceliarinės prekės Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.15 

punkto nuostatomis. 

286,69 UAB „Pakuotės 

centras“ 

3. Pašto ženklai Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.1 punkto 

nuostatomis. 

817,00 AB „Lietuvos paštas“ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2014 m. gegužės mėn. 

Informacija apie sudarytas  pirkimo sutartis bei įvykusius pirkimus: 

Eilės 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties 

kaina  (Lt.) 

Laimėtojas  

1. Spausdinimo ir susijusios 

paslaugos 

Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123 punkto 

nuostatomis. 

5.445,00 UAB „Spaudos idėjos“ 

2. Biuro įrangos cilindras  Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.1 punkto 

nuostatomis. 

702,24 UAB „Biznio mašinų 

kompanija“ 

 

2014 m. birželio mėn. 

Informacija apie sudarytas  pirkimo sutartis bei įvykusius pirkimus: 

Eilės 

Nr.  

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties 

kaina  (Lt.) 

Laimėtojas  

1. Profesinės rizikos 

veiksnių vertinimo ir 

dokumentų rengimo 

paslaugos 

Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.1 punkto 

nuostatomis. 

290,00 UAB „Saugas“ 

2. Darbų saugos ir 

sveikatos mokymų kursai 

Supaprastintas mažos 

vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.1 punkto 

nuostatomis. 

360,00 UAB Mokslinė firma 

„Ergonominis 

saugumas“ 

3. Subdomeno civitas.lt Supaprastintas mažos Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos 39,93 Kauno technologijos 



 

 

 

 

 

 

 

pratęsimo paslaugos vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 

dalies 1 punkto nuostatomis bei vadovaujantis 

viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 129.1 punkto 

nuostatomis. 

universitetas 

 

Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Eilės Nr.  Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys 

1. Audito paslaugos Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos 

būdu 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punkto nuostatomis bei 

vadovaujantis viešosios įstaigos „Pilietinis visuomenės institutas“ 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 123 punkto nuostatomis. 

 

 


