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INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 

IKIMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS BALDAI 
2016 m. RUGPJŪČIO 12 D. Nr.  

 
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinė 
mokykla, įmonės kodas 190189338. 
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Klevų g. 33, LT –59243 Balbieriškis. 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto 
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): viešųjų pirkimų organizatorius ASTA 
KARINIAUSKIENĖ, telefonas (8 319) 59146,  faksas (8 319) 59146, el. paštas: 
bpm@klevas.w3.lt, interneto adresas: www.balbieriskis.prienai.lm.lt 
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ikimokyklinės grupės baldai 28 vnt. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Ištraukiamos trijų aukštų lovytės – 6 vnt. (trijų 

aukštų, lovos aukštis 90 cm, plotis 156 cm,gylis 70 cm)  

 Medinės reguliuojamo aukščio kėdutės – 18 vnt. (būtinai reguliuojamas aukštis nuo 25 iki 37 cm.) 

Rankšluostinės – 2 vnt (aukštis 60 cm , plotis 105cm su pertvarom.)  
Komoda – 1 vnt (20 vaikų, 10 stalčių su pertvaromis, spalvota). 

Spinta žaislams (spalvota, su lentynomis ir stalčiais, aukštis apie 2m, plotis apie 3 m, gylis nuo 40 

iki 45 cm). Baldai pagaminti naudojant PVC/ABS 2 mm. ir 0,6 mm briaunas, plokštės 18 mm. 
II. 2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės. 
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 
III. 1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu (vertinimo kriterijus – 
mažiausia kaina). 
III. 2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 9.9.1 punktas. 
 
IV. Pirkimo paskelbimo data ir numatomo pirkimo pabaiga: 2016-08-12 iki 2016-08-18. 
 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė,  pareigų pavadinimas:*  
Stasys Valančius 
* Informacija neskelbiama. 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Biudžetinė įstaiga. Klevų g. 33, LT – 59243 Balbieriškis, tel. (8 319) 59146. Faks. (8 319) 59146. 
el.p. bpm@klevas.w3.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190189338 
 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 
IKIMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS PATALYNĖ 

2016 m. RUGPJŪČIO 12 D. Nr.  
 
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinė 
mokykla, įmonės kodas 190189338. 
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Klevų g. 33, LT–59243 Balbieriškis. 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto 
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): viešųjų pirkimų organizatorius ASTA 
KARINIAUSKIENĖ, telefonas (8 319) 59146,  faksas (8 319) 59146, el. paštas: 
bpm@klevas.w3.lt, interneto adresas: www.balbieriskis.prienai.lm.lt 
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ikimokyklinės ugdymo grupės patalynė 18 kompl. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Čiužinys – 18 vnt. (poroloninis čiužinys su vatino 

sluoksniu, inpilas iš 100% medvilnės, apie 160g/m
2
drobės, užpildas iš aukšto tankio porolono bei 

sudaigstyto su vatino sluoksniais, lengvas, išmatavimai: (ilgis X plotis X aukštis) 140x60x7 cm, )  

Įvalkalas čiužiniui – 18 vnt. (100 % aukštos kokybės medvilnės, su užtrauktukais iš galo, kad būtų 

galima skalbti išmatavimai: ( ilgis X plotis X aukštis) 140x60x7 cm). 

 Pagalvė – 18 vnt.  (inpilas iš 100% medvilnės, apie 160g/m
2
drobės dygsniuotos su PES vatinu, 

užpildas iš antialergiškų sintepono granulių, išmatavimai: ( ilgis X plotis) 40x60 cm).  

 Antklodė  – 18 vnt.   (inpilas iš 100% medvilnės, apie 160g/m
2
drobės, užpildas iš vilnos, 

skalbiamos, išmatavimai: (ilgis X plotis) 140x105 cm).   

 Patalynės komplektas – 18 vnt.  (užvalkalas antklodei iš 100 % medvilnės 140x110 cm,  užvalkalas 

pagalvei iš 100 % medvilnės 40x60 cm, paklodė iš 100 % medvilnės 150x110 cm, įvairiaspalvis). 

 Rankšluostis – 18 vnt. (frotinis rankšluostis iš 100 % medvilnės 50x70 cm, įvairiaspalvis). 
II. 2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 
III.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu (vertinimo kriterijus – 
mažiausia kaina). 
III. 2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 9.9.1 punktas. 
 
IV. Pirkimo paskelbimo data ir numatomo pirkimo pabaiga: 2016-08-12 iki 2016-08-18. 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*  
Stasys Valančius 
* Informacija neskelbiama. 
 

_________________ 
 


