
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 3 DALYJE 

NURODYTA INFORMACIJA APIE 2014 BIUDŽETINIAIS METAIS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO PRADĖTUS MAŽOS VERTĖS 

VIEŠUOSIUS PIRKIMUS*  

 

 

Eil. 

Nr. 

Informacija apie pirkimus 

1. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Programinė įranga (II dalis) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

įgyvendindamas projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003, 

siekia įsigyti vartotojų autorizavimo ir valdymo 

programinę įrangą (1 vnt.) bei taikomąją 

programinę įrangą kompiuteriams (8 vnt.). 

Prekių pristatymo terminas – 3 mėnesiai nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl 

aplinkybių, nepriklausančių nuo pirkimo 

sutarties šalių, ir pirkimo sutarties šalims raštu 

susitarus, prekių pristatymo terminas gali būti 1 

kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio 

terminui. Prekių pristatymo vieta – Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g, 

6, LT-10308 Vilnius, Tautosakos archyvo 

skyrius, 105 kab. 

1.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-02-14 

Informacijos paskelbimo data 2014-02-17 

1.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

22 990,00 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

Uždaroji akcinė bendrovė „LEMA“, kodas 

120746275 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai - 



laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-05-09 

Informacijos paskelbimo data 2014-05-12 

1.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

22 990,00 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

Uždaroji akcinė bendrovė „LEMA“, kodas 

120746275 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-05-09 

Informacijos paskelbimo data 2014-05-12 

1.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

2. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Kita įranga (III dalis) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

įgyvendindamas projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003, 

siekia įsigyti spausdintuvą (darbo vietoms) 

(toliau – prekė). Perkamos prekės kiekis – 1 vnt. 

Prekės pristatymo terminas – 1 mėnuo nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės 

pristatymo vieta – Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, Antakalnio g, 6, LT-10308 

Vilnius, Tautosakos archyvo skyrius, 105 kab. 

2.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-03-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-03-05 

2.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

1 958,99 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

UAB „Konica Minolta Baltia“, kodas 110042632 



(fizinio asmens) 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-05-09 

Informacijos paskelbimo data 2014-05-12 

2.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

1 958,99 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Konica Minolta Baltia“, kodas 110042632 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-05-09 

Informacijos paskelbimo data 2014-05-12 

2.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

3. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Kita įranga (II dalis) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti kitą įrangą (II dalį). Pirkimas 

atliekamas įgyvendinant projektą „LLTI 

saugyklų infrastruktūros ir techninės įrangos 

atnaujinimas, reikalingas lituanistinio paveldo 

išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, 

informacinės visuomenės poreikių tenkinimui. 

Santrumpa: SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-

V-01-003. Pirkimas skaidomas į 2 dalis, kurių 

kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo 

sutartį: I pirkimo dalis – archyvo įranga 

(vežimėlis sandėliui – 1 vnt.; vežimėlis su 

sukiojamomis ašimis – 1 vnt.; rankinis krautuvas 

– 1 vnt.); II pirkimo dalis – archyvo aplinkos 

įranga (mobilus drėgmės ir temperatūros 

matuoklis – 3 vnt.; oro kondicionierius – 1 vnt.). 

Prekių pristatymo terminas – 3 mėnesiai nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl 

nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo 

pirkimo sutarties šalių, ir pirkimo sutarties 

šalims raštu dėl to susitarus, prekių pristatymo 

terminas gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam 

kaip 1 mėnesio terminui. Prekių pristatymo 

vieta – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius. 

3.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 



Pirkimo būdas Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 9 str. 1 d., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, 

patvirtintų Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto direktoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. 

R1-5, 89.1 p., 90 p., 141 p., 142 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-03-06 

Informacijos paskelbimo data 2014-03-06 

3.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

I pirkimo dalis (archyvo įranga): 11 351,01 Lt su 

PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Sentios“, kodas 302597426 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Vienintelio pirkimui pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pasiūlymas (dėl I pirkimo dalies) atitiko 

pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus 

ir mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-06-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-06-05 

3.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

I pirkimo dalis (archyvo įranga): 11 351,01 Lt su 

PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Sentios“, kodas 302597426 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-06-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-06-05 

3.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

Pirkimo sutartis dėl II pirkimo dalies (archyvo aplinkos įrangos) nesudaryta, nes buvo atmestas 

vienintelis šiai pirkimo daliai pateiktas pasiūlymas, t. y. pirkimas dėl šios pirkimo dalies 

pasibaigė pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą. 

 

4. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Baldų pirkimas 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti baldus. Pirkimas atliekamas 

įgyvendinant projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 



SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003. 

Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl 

nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo 

pirkimo sutarties šalių, ir pirkimo sutarties 

šalims raštu dėl to susitarus, prekių pristatymo 

terminas gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam 

kaip 1 mėnesio terminui. Prekių pristatymo 

vieta – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius. 

Perkamų prekių pristatymas į pristatymo vietą 

apima ir jų surinkimą (sumontavimą). 

4.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-03-14 

Informacijos paskelbimo data 2014-03-17 

4.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

- 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

- 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys - 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data - 

Informacijos paskelbimo data - 

4.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

- 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

- 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data - 

Informacijos paskelbimo data - 

4.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu (atmesti 

visi pasiūlymai), pirkimas pripažintas pasibaigusiu. 

 



5. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Baldų pirkimas 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti baldus. Pirkimas atliekamas 

įgyvendinant projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003. 

Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl 

nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo 

pirkimo sutarties šalių, ir pirkimo sutarties 

šalims raštu dėl to susitarus, prekių pristatymo 

terminas gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam 

kaip 1 mėnesio terminui. Prekių pristatymo 

vieta – Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius. 

Perkamų prekių pristatymas į pristatymo vietą 

apima ir jų surinkimą (sumontavimą). 

5.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-04 

5.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

42 048,71 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Selera“, kodas 302531312 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

5.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

42 048,71 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

UAB „Selera“, kodas 302531312 



vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

5.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

 

 

6. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Kompiuterinė technika (III dalis) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti kompiuterinę techniką (III dalį). 

Pirkimas atliekamas įgyvendinant projektą 

„LLTI saugyklų infrastruktūros ir techninės 

įrangos atnaujinimas, reikalingas lituanistinio 

paveldo išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų 

gerinimui, informacinės visuomenės poreikių 

tenkinimui. Santrumpa: SVIRPLYS“ Nr. VP2-

1.1-ŠMM-06-V-01-003. Prekių pristatymo 

terminas – 2 mėnesiai nuo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo dienos. Dėl nenumatytų aplinkybių, 

nepriklausančių nuo pirkimo sutarties šalių, ir 

pirkimo sutarties šalims raštu dėl to susitarus, 

prekių pristatymo terminas gali būti 1 kartą 

pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui. 

Prekių pristatymo vieta – Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, LT-10308 

Vilnius 

6.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Mažos vertės supaprastintas atviras konkursas 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 9 str. 1 d., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, 

patvirtintų Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto direktoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. 

R1-5, 89.1 p., 90 p., 141 p., 142 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-04 

6.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

71 995,00 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

Uždaroji akcinė bendrovė „LEMA“, kodas 

120746275 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai - 



laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

6.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

71 995,00 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

Uždaroji akcinė bendrovė „LEMA“, kodas 

120746275 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

6.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

 

 

7. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Spausdinimo paslaugos 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti knygos „Kristijono Donelaičio 

rankraščiai“ spausdinimo paslaugas. Tiražas – 

1000 egz. Paslaugų teikimo terminas – iki 2014-

05-05. 

7.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 2 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 

7.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

22 010,00 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 

 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 



7.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

22 010,00 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 

7.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

8. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Spausdinimo paslaugos 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti knygos „Kristijonas Donelaitis. 

Metai“ su CD spausdinimo paslaugas. Tiražas – 

1000 egz. Paslaugų teikimo terminas – iki 2014-

02-21. 

8.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (žodžiu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 2 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 

8.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

10 000,00 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 

 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 

8.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

10 000,00 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 



pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-07 

8.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

9. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Leidinio „Kristijono Donelaičio rankraščiai“ 

rankraščių fotografavimo paslaugos 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti projektui „Donelaitis. 300“ 

reikalingas leidinio „Kristijono Donelaičio 

rankraščiai“ rankraščių fotografavimo paslaugas 

(60 nuotraukų). Paslaugų teikimo terminas – iki 

2014-03-25. 

9.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (žodžiu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-08 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-08 

9.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

1 800,00 Lt (PVM netaikomas) 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

Rokas Gelažius 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-08 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-08 

9.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

1 800,00 Lt (PVM netaikomas) 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

Rokas Gelažius 



Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-04-08 

Informacijos paskelbimo data 2014-04-08 

9.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

10. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Spausdinimo paslaugos 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

numato įsigyti leidinių „Tautosakos darbai Nr. 

47“, „COLLOQUIA Nr. 32“, „Dalia 

Staškevičienė. Kristijono Donelaičio pasakėčios“ 

ir „Rimantas Kmita. Sovietinė kasdienybė ir 

literatūra“ spausdinimo paslaugas. 

10.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 2 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

10.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

33 900,00 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 

 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

10.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

33 900,00 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Petro ofsetas“, kodas 222555490 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

- 



subrangovus 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

10.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

11. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Archyvo aplinkos įranga 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

įgyvendindamas projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003, 

siekia įsigyti mobilius drėgmės ir temperatūros 

matuoklius (3 vnt.) ir oro kondicionierių (1 vnt.) 

Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo 

pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių 

pristatymo vieta – Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, Antakalnio g, 6, LT-10308 

Vilnius. 

11.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

11.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

12 787,28 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Sentios“, kodas 302597426 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Vienintelio pirkimui pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose 

numatytus reikalavimus ir mažiausios kainos 

kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

11.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

12 787,28 Lt su PVM 



Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Sentios“, kodas 302597426 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-04 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-04 

11.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

12. Pirkimo objektas: 

Pirkimo pavadinimas Viešinimo paslaugos (atminimo lentos 

pagaminimas ir įrengimas) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

įgyvendindamas projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003 

(toliau – projektas), siekia įsigyti viešinimo 

paslaugas (atminimo lentos pagaminimą ir 

įrengimą). Paslaugų teikimo terminas – 10 darbo 

dienų. Atminimo lentos įrengimo vieta – 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

Antakalnio g, 6, Vilnius. Techniniai reikalavimai 

atminimo lentai: aukštis – 420 mm; plotis – 300 

mm; plastikinė su aliumininiais rėmeliais; 

padengta plėvele; tvirtinama prie sienos.  

Atminimo lentoje turi būti nurodytas projekto 

pavadinimas, taip pat būtina įdėti šią informaciją, 

kuri turi užimti mažiausiai 25 proc. lentos ploto: 

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės 

paramos ženklą, Europos Sąjungos emblemą 

(vėliavą), tikslų struktūrinio fondo pavadinimą 

(Europos regioninės plėtros fondas), užrašą 

„Kuriame Lietuvos ateitį“. Kontaktinis asmuo 

pirkimo objekto klausimas – vyr. mokslo 

darbuotoja Austė Nakienė, tel. Nr. (8 5) 262 

5892, el. p. archive@llti.lt. 

12.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (žodžiu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 

str. 15 d. 1 p., 84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 

2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 p., 112.1.4.2 

p., 119 p. 



Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-07 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-07 

12.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

387,20 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „Trademax“, kodas 301487980 

 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus ir 

mažiausios kainos kriterijų. 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-18 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-18 

12.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM / su PVM) 

387,20 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „Trademax“, kodas 301487980 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

- 

Informacijos išsiuntimo paskelbimui data 2014-08-19 

Informacijos paskelbimo data 2014-08-19 

12.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

13. Pirkimo objektas:  

Pirkimo pavadinimas 

 

Kompiuterinė technika (IV dalis) 

Trumpas pirkimo objekto aprašymas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

įgyvendindamas projektą „LLTI saugyklų 

infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, 

reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, 

tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės 

visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: 

Santrumpa: SVIRPLYS“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-

V-01-003. 

 

13.1. Informacija apie pradedamą pirkimą: 

Pirkimo būdas Apklausa (raštu) 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 str. 15 d. 1 p., 

84 str. 1 p., 85 str. 2 d., Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklių (toliau – SVPT) , patvirtintų 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

direktoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. R1-5, 89.4 

p., 112.1.4.2 p., 119 p., 



13.2. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį: 

Numatoma pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM ir su PVM) 

25140.00 Lt be PVM  
30419,40 Lt su PVM 

Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir kodas 

(juridinio asmens) arba vardas ir pavardė 

(fizinio asmens) 

UAB „LEMA“, į.k.120746275 

 

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Mažiausios kainos kriterijus 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

laimėjęs dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, 

subteikėjus ar subrangovus 

- 

13.3. Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: 

Sudarytos pirkimo sutarties kaina (Lt, be 

PVM ir su PVM) 

30387,94 Lt su PVM 

Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pavadinimas ir kodas (juridinio asmens) arba 

vardas ir pavardė (fizinio asmens) 

UAB „LEMA“, į.k.120746275 

 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai 

tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, 

pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar 

subrangovus 

 

13.4. Pastabos, kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija: 

- 

 

*PASTABA. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalį, 

atitinkama informacija neskelbiama apie šio įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus 

supaprastintus viešuosius pirkimus. 

____________________________ 


