
Eil. 

Nr. 

Paraiškos pateikimo 

laikas (data, valanda, 

minutė) 

Tiekėjo pavadinimas 
Pasiūlyme nurodyta kaina. Lt 

su PVM (skaičiais ir žodžiais) 

Pasiūlymas 

pateiktas 

perkančiosios 

organizacijos 

nurodytomis 

elektroninėmis 

priemonėmis 

(Taip/Ne) 

1 2 3 4 5 

1 2014-03-08 13:49 IĮ "Inžineringas" 

652,613.50 Lt (šeši šimtai 

penkiasdešimt du tūkstančiai 

šeši šimtai trylika litų ir 50 ct.) 

Taip 

2 2014-03-14 11:48 UAB "Enero"   

2,118,710.00 Lt (du milijonai 

vienas šimtas aštuoniolika 

tūkstančių septyni šimtai 

dešimt litų ir 0 ct.) 

Taip 

3 2014-03-14 09:09 UAB "Atamis"   

3,356,540.00 Lt (trys milijonai 

trys šimtai penkiasdešimt šeši 

tūkstančiai penki šimtai 

keturiasdešimt litų ir 0 ct.) 

Taip 

4 2014-03-14 12:53 
UAB "A-Z 

Projektai" 

3,022,005.25 Lt (trys milijonai 

dvidešimt du tūkstančiai penki 

litai ir 25 ct.) 

Taip 

5 2014-03-14 16:05 UAB "BANDUVA" 

981,000.00 Lt (devyni šimtai 

aštuoniasdešimt vienas 

tūkstantis litų ir 0 ct.) 

Taip 

6 2014-03-14 15:01 
UAB "Bendrieji 

statybų projektai" 

1,554,774.38 Lt (vienas 

milijonas penki šimtai 

penkiasdešimt keturi 

tūkstančiai septyni šimtai 

septyniasdešimt keturi litai ir 

38 ct.) 

Taip 

7 2014-03-17 09:06 

UAB "Kauno 

projektavimo 

restauravimo ir 

statybos institutas" 

1,170,675.00 Lt (vienas 

milijonas  šimtas 

septyniasdešimt tūkstančių šeši 

šimtai septyniasdešimt penki 

litai ir 0 ct.) 

Taip 

8 2014-03-17 08:10 

UAB "Krašto 

projektai ir 

partneriai" 

3,031,540.66 Lt (trys milijonai 

trisdešimt vienas tūkstantis 

penki šimtai keturiasdešimt litų 

ir 66 ct.) 

Taip 

9 2014-03-13 14:55 
UAB "Lyderio 

grupė" 

2,013,440.00 Lt (du milijonai 

trylika tūkstančių keturi šimtai 
Taip 
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keturiasdešimt litų ir 0 ct.)  

10 2014-03-14 17:58 
UAB "Miesto 

renovacija" 

3,494,056.50 Lt (trys milijonai 

keturi šimtai devyniasdešimt 

keturi tūkstančiai 

penkiasdešimt šeši litai ir 50 

ct.) 

Taip 

11 2014-03-14 17:00 
UAB "NPS 

Projektai" 

2,136,255.00 Lt (du milijonai 

vienas šimtas trisdešimt šeši 

tūkstančiai du šimtai 

penkiasdešimt penki litai ir 0 

ct.) 

Taip 

12 2014-03-13 17:55 
UAB 

"Panprojektas" 

2,251,023.50 Lt (du milijonai 

du šimtai penkiasdešimt vienas 

tūkstantis  dvidešimt trys litai ir 

50 ct.) 

Taip 

13 2014-03-17 08:56 UAB "Patvanka" 

813,422.50 Lt (aštuoni šimtai 

trylika tūkstančių keturi šimtai 

dvidešimt du litai ir 50 ct.) 

Taip 

14 2014-03-12 18:09 
UAB "Plėtros 

partneriai" 

3,643,612.50 Lt (trys milijonai 

šeši šimtai keturiasdešimt trys 

tūkstančiai šeši šimtai dvylika 

litų ir 50 ct.) 

Taip 

15 2014-03-17 08:45 UAB "Polistatyba" 

1,349,271.00 Lt (vienas 

milijonas trys šimtai 

keturiasdešimt devyni 

tūkstančiai du šimtai 

septyniasdešimt vienas litas ir 

0 ct.) 

Taip 

16 2014-03-14 09:37 UAB "Pro Bonus" 

3,860,021.00 Lt (trys milijonai 

aštuoni šimtai šešiasdešimt 

tūkstančių dvidešimt vienas 

litas ir 0 ct.) 

Taip 

17 2014-03-14 16:48 
UAB "Progresyvus 

projektai" 

2,164,690.00 Lt (du milijonai 

vienas šimtas šešiasdešimt 

keturi tūkstančiai šeši šimtai 

devyniasdešimt litų ir 0 ct.) 

Taip 

18 2014-03-14 12:41 
UAB "Projektų 

ekspertai" 

3,085,748.50 Lt (trys milijonai 

aštuoniasdešimt penki 

tūstančiai septyni šimtai 

keturiasdešimt aštuoni litai ir 

50 ct.) 

Taip 

19 2014-03-06 16:06 
UAB "Projektų 

rengimo biuras" 

2,045,202.50 Lt (du milijonai 

keturiasdešimt penki 

tūkstančiai du šimtai du litai ir 

50 ct.) 

Taip 



20 2014-03-12 16:13 
UAB "Projektų 

rengimo centras" 

3,959,936.70 Lt (trys milijonai 

devyni šimtai penkiasdešimt 

devyni tūkstančiai devyni 

šimtai trisdešimt šeši litai ir 70 

ct.) 

Taip 

21 2014-03-14 12:00 UAB "Simper" 

5,611,375.00 Lt (penki 

milijonai šeši šimtai vienuolika 

tūkstančių trys šimtai 

septyniasdešimt penki litai ir 0 

ct.) 

Taip 

22 2014-03-14 13:03 

UAB "Statybų 

inžinerinės 

paslaugos" 

4,027,001.00 Lt (keturi 

milijonai dvidešimt septyni 

tūkstančiai vienas litas ir 0 ct.) 

Taip 

23 2014-03-14 16:31 
UAB "Sweco 

Lietuva" 

2,430,890.00 Lt (du milijonai 

keturi šimtai trisdešimt 

tūkstančių aštuoni šimtai 

devyniasdešimt litų ir 0 ct.) 

Taip 

24 2014-03-17 08:47 
UAB "Synergy 

Solutions" 

2,370,059.67 Lt (du milijonai 

trys šimtai septyniasdešimt 

tūkstančių penkiasdešimt 

devyni litai ir 67 ct.) 

Taip 

25 2014-03-17 09:30 
UAB "TAEM 

architektai" 

1,626,966.00 Lt (vienas 

milijonas šeši šimtai dvidešimt 

šeši tūkstančiai devyni šimtai 

šešiasdešimt šeši litai ir 0 ct.) 

Taip 

26 2014-03-14 15:14 
UAB "TEEKO 

consulting" 

562,650.00 Lt (penki šimtai 

šešiasdešimt du tūkstančiai šeši 

šimtai penkiasdešimt litų ir 0 

ct.) 

Taip 

27 2014-03-14 16:05 UAB "Velma" 

1,790,800.00 Lt (vienas 

milijonas septyni šimtai 

devyniasdešimt tūkstančių 

aštuoni šimtai litų ir 0 ct.) 

Taip 

28 2014-03-17 08:50 

UAB "Projektavimo 

ir restauravimo 

institutas" 

2,172,982.13 Lt (du milijonai 

vienas šimtas septyniasdešimt 

du tūkstančiai devyni šimtai 

aštuoniasdešimt du litai ir 13 

ct.) 

Taip 

29 2014-03-14 12:24 
UAB "Projektų 

centras" 

3,823,600.00 Lt (trys milijonai 

aštuoni šimtai dvidešimt trys 

tūkstančiai šeši šimtai litų ir 0 

ct.) 

Taip 

30 2014-03-13 17:53 
UAB "G.A.L. 

architektai" 

1,937,815.00 Lt (vienas 

milijonas devyni šimtai 

trisdešimt septyni tūkstančiai 

aštuoni šimtai penkiolika litų ir 

Taip 



 

 

0 ct.) 

31 2014-03-14 16:42 UAB "Costum" 

2,078,538.00 Lt (du milijonai 

septyniasdešimt aštuoni 

tūkstančiai penki šimtai 

trisdešimt aštuoni litai ir 0 ct.) 

Taip 

32 2014-03-13 16:20 UAB "LitCon" 

6,125,625.00 Lt (šeši milijonai 

vienas šimtas dvidešimt penki 

tūkstančiai šeši šimtai 

dvidešimt penki litai ir 0 ct.) 

Taip 

33 2014-03-17 09:10 UAB "Medstatyba" 

1,570,882.50 Lt (vienas 

milijonas penki šimtai 

septyniasdešimt tūkstančių 

aštuoni šimtai aštuoniasdešimt 

du litai ir 50 ct.) 

Taip 

34 2014-03-17 08:43 
UAB "Panevėžio 

miestprojektas" 

1,666,956.50 Lt (vienas 

milijonas šeši šimtai 

šešiasdešimt šeši tūkstančiai 

devyni šimtai penkiasdešimt 

šeši litai ir 50 ct.) 

Taip 

35 2014-03-14 17:17 UAB "Šiltas namas" 

2,649,295.00 Lt (du milijonai 

šeši šimtai keturiasdešimt 

devyni 

tūkstančiai du šimtai 

devyniasdešimt penki litai ir 0 

ct.) 

Taip 

36 2014-03-17 09:33 UAB "Svertas" 

939,565.00 Lt (devyni šimtai 

trisdešimt devyni tūkstančiai 

penki šimtai šešiasdešimt penki 

litai ir 0 ct.) 

Taip 


