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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. 10, 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 
Gražvydas Grigonis, telefonas 8 319 59146,  faksas 8 319 59146, el. paštas: bpm@klevas.w3.lt, 
interneto adresas: www.balbieriskias.prienai.lm.lt 
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Virtuvės įranga 5 vienetai. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Elektrinė viryklė (2 kaitviečių, nerūdijančio plieno orkaitė, 
ne didesnė kaip 560x860x870mm., galia ne mažiau 9,2 kW., maitinimo įtampa 380 V.). 
Elektrinė keptuvė ( 40 litrų talpos, paverčiama, ne didesnė kaip 850x910x930 mm., kepimo plotas ne 
mažesnis kaip 0,27 m2, temperatūros reguliavimas nuo 20oC iki 275oC, galia apie 9kW, maitinimo įtampa 
380V.).  
Marmitas (antriems patiekalams, sausas, ne didesnis kaip 1130x710x880mm. (be priedų) galia apie 1,2 kW, 
2 lentynų, pageidautina su apšvietimu, spintelė bent 2 durelių, turėtų būti ir 6 gastronominiai indai.) 
Nerūdijančio plieno lentyna ( 4 lentynų, ne didesnė kaip 1500x500x1800 mm., turėtų būti nerūdijančio 
plieno reguliuojamo aukščio kojelės). 
Indaplovė (paprasta buitinė dydis plotis apie 600 mm, ne mažesnė kaip A++ klasė). 
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 per CVP IS (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. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-06-09. 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*  
Stasys Valančius 
* Informacija neskelbiama. 
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