2013 M. PLANUOJAMOS SUDARYTI IR SUDARYTOS SKELBIAMŲ PIRKIMŲ SUTARTYS
Eil.
Nr.

1.

Pirkimo
pavadinimas

Pirkimo būdas

Lazdijų rajono
savivaldybės
įvaizdžio formavimo ir
investicijų pritraukimo
galimybių studijos,
Lazdijų rajono
Atviras konkursas
savivaldybės 20132015 metų strateginio
veiklos plano
parengimo paslaugų
pirkimas

Laimėtojas

UAB "CIVITTA"

Pirkimo
ataskaitos

Ataskaita

I pirkimo dalis - UAB "LUKOIL
BALTIJA"
2.

Automobilių degalų
(nefasuotų naftos
produktų) pirkimas

Supaprastintas atviras
konkursas

II pirkimo dalis pasibaigė atmetus
visus pasiūlymus

3.

4.

5.

6.

7.

45798,50

2013-02-01

199201,00 2013-01-16
Ataskaita

III pirkimo dalis pasibaigė atmetus
visus pasiūlymus
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
Kirsnos upės
aukštupio pylimų,
griovių ir
hidrotechniniių
Supaprastinttas atviras
statinių
konkursas
rekonstrukcija"
tyrinėjimo projektavimo,
viešinimo paslaugų
bei rekonstrukcijos
darbų pirkimas
Projekto „Viešojo
administravimo
efektyvumo didinimas
Lazdijų rajono
savivaldybės
administracijoje“
Lazdijų rajono
Supaprastintas atviras
savivaldybės
konkursas
administracijos
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
mokymų projekto
administravimo
paslaugų pirkimas
Kelio ženklų ir gatvių
pavadinimų lentelių Mažos vertės pirkimas
gamybos ir tvirtinimo apklausos būdu skelbiant
darbų pirkimas
Projekto "Pasienio
keliai ateities
bendradarbiavimui
tarp Punsko, Suvalkų,
Supaprastintas pirkimas
Krasnopolio valsčių ir
apklausos būdu
Lazdijų rajono
svaivaldybės"
papildomų darbų
pirkimas
Projekto "Krikštonių
Kristaus Karaliaus
parapijos bažnyčios ir Supaprastintas atviras
jos priklausinių
konkursas
kapitalinis remontas"
bažnyčios pastato

Sutarties Sutarties
vertė
pasirašymo
(Lt su PVM)
data

-

-

-

-

UAB "Leimesta"

Ataskaita 1033407,76 2012-10-05

Pirkimas nutrauktas gavus VPT
sutikimą

Ataskaita

UAB "ZONA OPTIMA"

-

-

-

152040,13 2013-02-18

UAB "Alkesta"

Ataskaita

37657,18

2013-02-08

UAB "KAUNO RESTAURATORIUS"

Ataskaita

64371,14

2013-04-02

langų restauravimo
darbų pirkimas

8.

Komunalinių
paslaugų rajono
savivaldybės
miestuose ir
gyvenvietėse
pirkimas

432230,98 2013-02-08

II pirkimo daliai - UAB "Komunalinių
įmonių kombinatas"

97722,63 2013-01-31

Supaprastintas atviras
konkursas

Ataskaita
III pirkimo daliai - UAB "Druskininkų
komunalinis ūkis"

Projekto "Ekoturizmo
vystymas Lietuvos Supaprastintas atviras
9. Lenkijos pasienio
konkursas
regione" rangos
darbų pirkimas
Elektros energijos
10.
Supaprastintas atviras
pirkimas
Daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
energinio
Supaprastintas atviras
11.
naudingumo
konkursas
sertifikatų ir investicijų
planų parengimo
paslaugos
Kelių (gatvių)
Mažos vertės pirkimas
12. priežiūros darbų
apklausos būdu skelbiant
pirkimas

Oro kondicionavimo Mažos vertės pirkimas
įrangos pirkimas
apklausos būdu skelbiant
Mažos vertės pirkimas
14. Teisinės paslaugos
apklausos būdu skelbiant
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
15.
Atviras konkursas (CPO)
daugiabučių namų
stogų atnaujinimo
(modernizavimo)
rangos darbai
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
daugiabučio namo,
16.
Atviras konkursas (CPO)
esančio Lazdijų m.
Senamiesčio g. 3,
atnaujinimo
(modernizavimo)
rangos darbai
13.

17. Finansinės paslaugos

I pirkimo daliai - UAB "Komunalinių
įmonių kombinatas"

Supaprastintas atviras
konkursas

Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
modernizuojamų
18. daugiabučių namų
Atviras konkursas (CPO)
statinio statybos
techninės priežiūros ir
statybos darbų
sutarties
administravimo

114320,27 2013-02-04

UAB "Parama"

Ataskaita 1989419,79 2013-05-03

UAB "Energijos tiekimas"

Ataskaita 178531,60 2013-04-18

UAB "a.CONS"

Ataskaita

I pirkimo daliai - UAB "Komunalinių
įmonių kombinatas"

-

13370,50 2013-05-30

163740,50 2013-05-13

II pirkimo daliai - UAB "Parama"

150040,00 2013-05-13

S. Mičiulio individuali įmonė "Bremena"

51366,00

2013-06-12

Paulius Čerka

12801,80

2013-06-13

UAB "Pietų Megrame"

484169,40

2013-06-05

UAB "Pietų Megrame"

493220,20 2013-06-12

AB "Šiaulių bankas"

Ataskaita

2,98 %
banko
marža

2013-06-04

UAB "Šiltas namas"

-

14976,17

2013-06-14

(FIDIC inžinieriaus
paslaugos)
paslaugos
Projekto "Kelio Nr. 341 Šeštokų
seniūnijoje
Supaprastintas mažos vertės
19.
rekonstrukcija"
pirkimas apklausos būdu
rangos darbų
pirkimas
20. Kelių (gatvių)
Supaprastintas mažos vertės
priežiūros darbų
pirkimas apklausos būdu
pirkimas

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Projekto "Teizų
kultūros namų
sutvarkymas, II
Atviras konkursas (pirkimas per
etapas" rangos darbų CPO)
techninės priežiūros
paslaugos
Daugiabučių namų
atnaujinimo
(odernizavimo)
energinio
Supaprastintas atviras
naudingumo
konkursas
sertifikatų ir investicijų
planų parengimo
paslaugos
Lazdijų rajono
savivaldybės
vandenviečių
Supaprastintas atviras
sanitarinių apsaugos
konkursas
zonų nustatymo
specialiojo plano
parengimas
Lazdijų ir Veisiejų
miestų šilumos ūkio
Supaprastintas atviras
specialiųjų planų
konkursas
patisklinimo paslaugų
pirkimas
Išpildomųjų
geodezinių nuotraukų
Supaprastintas atviras
ir statinių kadastrinių
konkursas
matavimų paslaugų
pirkimas
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
daugiabučio namo,
Atviras konkursas (CPO)
esančio Lazdijų m.
Dzūkų g. 9
atnaujinimo
(modernizavimo)
rangos darbai
Melioracijos sistemų
Supaprastintas atviras
griovių priežiūros
konkursas
paslaugų pirkimas
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
techninių projektų
Supaprastintas atviras
bendrosios
konkursas
ekspertizės paslaugų
pirkimas
(vadovaujantis LR
Viešųjų pirkimų
įstatymo 91 str.)
Projekto "Lazdijų
Supaprastintas atviras
miesto kopmpleksinė konkursas

UAB "Alkesta"

-

I pirkimo dalis UAB "Komunalinių
įmonių kombinatas"

-

II pirkimo dalis UAB "Parama"

UAB "Statybų techninė priežiūra"

541268,74 2013-05-23

163740,50 2013-05-13
150040,00 2013-05-13

-

4235,00

2013-06-24

UAB "a.CONS"

Ataskaita

13370,50

2013-06-04

UAB "Ekoprojektas"

Ataskaita

88935,00 2013-07-17

UAB "AF-Consult"

Ataskaita

34848,00 2013-07-22

K. Kazlausko IĮ "Geoplius"

Ataskaita

82711,70 2013-07-18

UAB "Costum"

.

770991,58

UAB "Leimesta"

Ataskaita

47197,68 2013-08-02

-

Pirkimas
pasibaigė
Ataskaita negavus nei vieno
pasiūlymo

-

Ataskaita

Pirkimas
pasibaigė

-

infrastruktūros plėtra,
II etapas" rangos
darbų pirkimas
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
Supaprastintas atviras
30. rajono savivaldybėje"
konkursas
administravimo ir
viešinimo paslaugų
pirkimas

Lazdijų rajono
savivaldybės
Supaprastintas atviras
31. detaliųjų planų
konkursas
parengimo paslaugų
pirkimas

Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
2013-2015 metų
strateginio veiklos
plano parengimas"
aktyvaus poilsio
Supaprastintas atviras
32.
vandenyje
konkursas
instrastruktūros
plėtos Veisiejų mieste
galimybių studijos
parengimo
paslaugos

Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
Supaprastintas atviras
33. aplinką žalojančių
konkursas
objektų likvidavimas"
griovimo darbų
pirkimas

Kelio atkarpos
Žagariai - kelias
nr.2523
Supaprastintas atviras
34. rekonstrukcijos
konkursas
techninio projekto
parengimo paslaugų
pirkimas
Projekto "Lazdijų
rajono
savivaldybės apleistų
pastatų ir kitų aplinką
žalojančių objektų
35.
Atviras konkursas (CPO)
likvidavimas"
kiaulidžių komplekso
griuvėsių, esantys
Teizininkų k.,
Šventežerio sen.,

atmetus
visus
pasiūlymus

UAB "Eurointegracijos projektai"

Ataskaita 18029,00

I pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

II pirkimo dalis - UAB "Vilniaus betono
demontavimo technika"

2541,00

III pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

IV pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

V pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

VI pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"
VII pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

Ataskaita 2783,00
4840,00

VIII pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

IX pirkimo dalis - UAB "Šiltas namas"

7381,00

X pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

XI pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

2783,00

XII pirkimo dalis - UAB "Dujų sfera"

5541,80

UAB "Civitta"

Ataskaita 17666,00

I pirkimo dalis - UAB "Vilniaus betono
demontavimo technika"

96800,00

II pirkimo dalis - UAB "Ekovalis"

16335,00

III pirkimo dalis - UAB "Ekovalis"

73810,00

IV pirkimo dalis - UAB "Vilniaus betono
demontavimo technika"
Ataskaita

36300,00

V pirkimo dalis - UAB "Ekovalis"

50215,00

VI pirkimo dalis - UAB "Vilniaus betono
demontavimo technika"

95590,00

UAB "Plėtros partneriai"

UAB "SDG"

Ataskaita 20000,00

-

1452,00

2013-08-09

2013-08-28

2013-09-26

2013-08-23

2013-09-06

2013-09-24

36.

37.

38

39.

40.

Lazdijų r. sav.
griovimo
darbų techninės
priežiūros paslaugos
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
aplinką žalojančių
objektų likvidavimas"
trašų sandėlio,
esančio Krikštonių k.,
Atviras konkursas (CPO)
Noragėlių sen.,
Lazdijų r. sav.
likvidavimo ir
teritorijos
sutvarkymo darbų
techninės priežiūros
paslaugos
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
aplinką žalojančių
objektų likvidavimas"
gyvenamojo namo ir
ūkinio pastato,
esančių Nakrūniškės Atviras konkursas (CPO)
k., Seirijų sen.,
Lazdijų r. sav.
likvidavimo ir
teritorijos
sutvarkymos darbų
techninės priežiūros
paslaugos
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
aplinką žalojančių
objektų likvidavimas"
gamybinių pastatų
(fermų) pamatų,
Atviras konkursas (CPO)
esančių Buckūnų k.,
Seirijų sen., Lazdijų r.
sav. likvidavimo ir
teritorijos sutvarkymo
darbų techninės
priežiūros paslaugos
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
aplinką žalojančių
objektų
likvidavimas" buvusių
galvijų fermų
Atviras konkursas (CPO)
griuvėsių, esančių
Varnėnų k., Veisiejų
sen., Lazdijų r. sav.
likvidavimo ir
teritorijos sutvarkymo
darbų techninės
priežiūros paslaugos
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
apleistų pastatų ir kitų
aplinką žalojančių
objektų
likvidavimas" buvusių Atviras konkursas (CPO)
kiaulidžių komplekso
griuvėsių, esančių
Varnėnų k., Veisiejų
sen., Lazdijų r.
sav. likvidavimo ir

UAB "SDG"

-

968,00

2013-09-24

UAB "SDG"

-

992,20

2013-09-24

UAB "SDG"

-

1075,15

2013-09-24

UAB "SDG"

-

1695,00

2013-09-24

UAB "SDG"

-

1028,50

2013-09-24

teritorijos sutvarkymo
darbų techninės
priežiūros paslaugos
Projekto "Kelio Nr. 611 Staigūnai Straigiai
rekonstrukcija"
techninio darbo
41. projekto parengimo,
autorinės techninio
darbo projekto
priežiūros ir
rekonstrukcijos darbų
pirkimas
Transporto stebėjimo
ir kontrolės ir jos
42.
priežiūros paslaugų
pirkimas
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
teritorijų planavimas
43. detaliųjų planų su
topografinėmis
nuotraukomis
parengimo paslaugos

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

Supaprastintas mažos vertės
UAB "Alkesta"
vertės pirkimas apklausos būdu

Supaprastintas atviras
konkursas

Atviras konkursas

Projekto "Buvusio
vaikų darželio
Avižieniuose
pritaikymas
visuomenės kultūros
Atviras konkursas
centrui" techninio
projekto parengimo ir
statinio projekto
vykdymo priežiūros
paslaugų pirkimas
Dokumentų valdymo
sistemos naujinimo,
Supaprastintas atviras
priežiūros ir
konkursas
konsultavimo
paslaugų pirkimas
Kompiuterinės
Supaprastintas atviras
įrangos nuomos būdu
konkursas
pirkimas
Projekto "Lazdijų
miesto kompleksinės
Supaprastintas atviras
infrastruktūros plėtra,
konkursas
II etapas" rangos
darbų pirkimas
Projekto
"Daugiabučių namų
atnaujinimas Lazdijų
rajono savivaldybėje"
Mažos vertės pirkimas
techninių projektų
bendrosios
ekspertizės paslaugų
pirkimas
Teisinių paslaugų
Mažos vertės pirkimas
pirkimas
apklausos būdu
Kompiuterinės
Supaprastintas atviras
įrangos nuomos būdu
konkursas
pirkimas
Projekto "Lazdijų
rajono savivaldybės
teritorijų planavimas"
detaliųjų planų su
Atviras konkursas
topografinėmis
nuotraukomis
parengimo paslaugos

UAB "Ruptela"

-

604455,50

2013-10-10

Ataskaita 20309,85

2013-10-10

I pirkimo dalis - UAB "GEOMETRA"

20221,52

2013-10-21

II pirkimo dalis - UAB "GEOMETRA"

Ataskaita 20328,00

2013-10-21

UAB "Statprojektas"

Ataskaita 31460,00

2013-10-21

Ataskaita
UAB "Doclogix"

108873,80

2013-10-28

Pirkimas pasibaigė atmetus visus
pasiūlymus dėl per didelės kainos

Ataskaita -

-

Pirkimas pasibaigė atmetus visus
pasiūlymus dėl per didelės kainos

Ataskaita -

-

UAB "Statybos projektų ekspertizės
centras"

-

13685,10

2013-08-30

Gintaras Kalinauskas

-

50000,00

2013-11-06

UAB "EECO"

Ataskaita

I pirkimo dalis K. Kazlauko IĮ "Geoplius"

203860,80 2014-01-02
19899,66 2013-12-31

Ataskaita
II pirkimo dalis K. Kazlauko IĮ "Geoplius"

7889,20

2013-12-30

