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KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 1020 METU VIEŠUJU PIRKIMU PLANAS
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] ' Kvunūkncijos kėlimo išlaidos 30511000 9500 l-lV km. Manwenes Pirkimo urganiznlunus
xvszzuoo pirkim“

neskelhuamns
apklausos būdu



Mokymu priemonės. vadnvėlizn. 22: 11000 mao II—[V km Mažos varles Pirkimn kumixj
periodiniai leidiniai 30151200 pirkimas

2221 2000 neskelbiamos

, „ apklausos būdu
Kameniu-(nes prekes ' ' 3'0192000 i-iv kclv. Mažos vertės Pirkimo organizatorius

pirkimas
ncskclbim—nos

* apklausos būdu
Higienos prekes 3980000039822 5000 nv keli,. Mažos vmės

\
pirkimu organizmorius

000093300003 pirkimas
983131"); neskelbiamus
933 mon. npklausos būdu
983130013371 19
00:1954000039
1243003375000
(739525000.

Dezinfckavimo priemonės 34455000-3 500 ['TV ksm Mažos venės Pirkimo organizatorius
pirkimas
ueskelbiamos
apklausds būdu

Spausdintuvų ir daugiafi-rr'kcišių 36137330 2000 I-IV km. Mažas vertės Pirkimo organizatorius
aparatų eksploatacines pirkimas
medžiagos ncxknlbiamos

apklausos būdu
Baldai 39100000 0500 „V kcw. Mažos venos Pirkimo organizalurius

pirkimas
neskelbiamos

, *„ ff apklaums būdu
Zaliu/Es, roieui 39515400 1500 „V km Mažos vcncs Pirkimo organizatorius

pirkimas
neskelbiamas
apklausos būdu



9. Knmpiuteriaįjų priedai. dalys ZGZUĮUU 15000 HV kew n, s venes Pirkime knmlsija
reikmmys 30237000 pirkimas

skelbiamos
— būdu

IU. Jutikliai 15 lzs 100 nuo Ikew enės \ Pirkimo organizatorius
pirkimas
neskelbiamos
apklausos būdu

ll, saarybinės medžiagas pagalbiniai mtlanou 7000 IrIV ketvs Pirkimo orgnnizatorius
statybos gnmtmat ' pirkimas

„
neskolbinmos

. apklausos būdu * 7lz. Eleklms lempuires ir 31532920 mn lll-lv k=tv. Mažas varles Plikimo organimlun'ns
liuminescencines lempos - pirkimas

noakolbiamos

A , apklausos būdu
n lmnk darbininkams. lviniuimo usoouoo 700 HV kai» Mažas vertės Pirkimo organizatorius

detalės pirkimas
neskelbinmos
miklaaaosbūdu

14. Augalai, dakumlynuiui augalai, 03441000 IZUO Ill-ĮV ketv. Mažos vcnes Pirkimų urgam/aloržus
žalą samanos ar kerpės 03451000 pirkimas

ncskclbiamos
npklnnsos būdu *ls. Komlrukcijų gaminiai. 44200000 2000 HHV kelv. Mažos vcnės Pirkimo nrganizawrius

kainom-kelios ir ių dalys 44210000 pirkimas
*

neskolhinmos

ff _
t apklausos būdu

lb, žeme UJUUUODO 950 IIIVIV keli,. Mažas vmės Pirkimo orgalumrorius
pirkimas
neskelbiamos
apklansos būdu *



17. Susmulkinti akmeny \kalda, „mova soo Ill-ĮV km Mums venas Pirkimo organizawrius
akmens mikeiiaa irgi/Jus, pirkimas
žvyras. skalda. akmenų ini niuL neskelbiamus
smelio ir žvyro mišiniai ir km apkiausas būdu
uzpiidai » 77 ,

18. Muzikos insuumemai. spono Jiomhon isnu HV km. Mažos venės Pirkimo organizatorius
pmkės. žaidimai. žaisiai pirkimas
mnkdiixhizi. meno kūriniai it_yu ncakaibiamas
priedai apklamns būdu

19. Šachmmai „524100 1506 Iketvv Mažos vmi—„s Pirkimo UrganeriLLš
pirkimas
naskeibiamns

. agklausus būdu
zn. inrerakiyvūs ekranai 32323000 30000 lHll kcw. Mzžus venės Pirkimo komisija

»
\ pirkimas

4
skclbiamcs

, apklausas būdu ,
21. inmmkryvūs kubai 38652! 20 5000 iv ketv. Mažos vertes Imo nrgamzarai-ius

pirkimas
nexkclhiamos

, , apklawm's būdu
zz Autobokšieliu "numu 60180000 zoo i kctw'IV kewv Mans \'mės Pirkimo organiulurius

pirkima
neskelbiami,—s

, apki usos būdu
Zi. Grsinmvų paiikrn soxonooo 100 lkeiv. MW s vėrles Pirkimo organizatorius

pirkimas
„skelbiamas

* ,į ., apklausos būdu
24. Gaisų gesinimo įrenginių 50413200 1000 in-iv ketv. Mažos venes Pirkimo organizarun'us

pri:Žiūros paslaugos pirkimas
neschbiamos

' bįdu



25 Keleivinių automobilių nunma 60171000 800 l-ĮV km. \ Mažos ienes
su vairumojrr pirkimas

ncskclbiamos

* apklausos būdu
26. Mokinių grupincs treniruotes 92000000 3200 HI ketv. Mažas vene's Pirkimo nrganirarurius

baseine pirkimus
neskelbiamos

7 apklarms būdu
27. Cokolio plrwrrnn, rinko remnnras somumo 5000 UHV ketv. Malns venės ' Pirkimo organizatorius

pirkimas
neskclhinmns

_
apklausas būdu

Zii. sir renginiais susijusius 79952000 7000 l-lV ketv. Maži» varles Pirkimo nrganizsrorins
paslaugos \ pirkimas

' neskelbiamos
apklausos būdu

29. Darbuotojų mokymo paslaugos 805] 1000 6000 HV ketv. Mažas vertės Pirkimo ovganimwrius
00522000 pirkimas

neskelbiamos
xpklau s būdu

30. Elektros instaliacijos darbai 45310000 4000 lil ketv. os vertes Pirkimo nrganrzsmrius
pirkim-.rs
neskelbiamns
apklausos būdu

31. Kabinetą remonto darbai 45214200 9500 Įu-lV kerv. Mažas vertes Pirkimo organizamrins
pirkimas
neskelbranros
apklausos būdu
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