Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2008 m. atlikti viešieji pirkimai (išskyrus pirkimus, kuriuos atliko ne
viešojo pirkimo komisija)
Eil.
Nr.
Pirkimo objektas

Pirkimo tikslas

Tiekėjas

Sutarties
sudarymo
data

Kanceliarinės prekės

Įsigyti kanceliarinių prekių

UAB "Aisuva"

2008.05.09

59 000 Lt 00
ct (su PVM)

Žiniasklaidos monitoringo paslaugos

Įsigyti žiniasklaidos monitoringo paslaugas

UAB "Mediaskopas"

2008.05.12

23 427 Lt 84
ct (su PVM)

Urbanistinio paveldo išaiškinimo (mokslinių
tyrimų) paslaugos

Įsigyti urbanistinio paveldo išaiškinimo
(mokslinių tyrimų) paslaugas

Algimantas Miškinis

2008.05.22

38940 Lt 00 ct
(su GPM)

Lietuvos etnografinių kaimų ir sodybų
inventorizavimo, išaiškinimo paslaugos
Keleivių pervežimo oro transportu ir su tuo
susijusios paslaugos
1940-1941 SSRS statybų įtvirtinimų
(Molotovo linija) (mokslinių tyrimų)
paslaugos
Archeologinio ir povandeninio vertingųjų
savybių pobūdžio objektų ir jų vietovių
atskleidimo paslaugos
Marijampolės teritorinio padalinio patalpų
remonto darbai
Dvarų apsaugos reglamentų parengimo
paslaugos

Įsigyti Lietuvos etnografinių kaimų ir sodybų
inventorizavimo, išaiškinimo paslaugas
Įsigyti keleivių pervežimo oro transportu ir
su tuo susijusias paslaugas
Įsigyti 1940-1941 SSRS statybų įtvirtinimų
(Molotovo linija) (mokslinių tyrimų)
paslaugas
Įsigyti archeologinio ir povandeninio
vertingųjų savybių pobūdžio objektų ir jų
vietovių atskleidimo paslaugas
Atlikti Marijampolės teritorinio padalinio
patalpų remonto darbus
Įsigyti dvarų apsaugos reglamentų parengimo
paslaugas

Martynas Purvinas

2008.05.23

AB "Vestekpress"

2008.05.27

39 000 Lt 00
ct (su GPM)
82 600 Lt 00
ct (su PVM)

Vytauto Didžiojo
universitetas

2008.06.25

25 000 Lt 00
ct (su PVM)

Poligrafijos paslaugos

Įsigyti poligrafijos paslaugas
Įsigyti kompiuterinę techninę ir programinę
įrangą
Įsigyti laidų ciklo apie dvarų paveldą per
nacionalinį radiją ir televiziją sukūrimo ir
transliavimo paslaugas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Lietuvos
archeologijos draugija
UAB "Vidara",
UAB "Sodybų
skyrius"

2008.07.03

UAB "Lodvila"

2008.07.25

UAB "Komparsa“
Pirkimas laikomas
baigtu, nes vienintelis
pasiūlymą pateikęs

2008.08.04

269 310 L 00
ct (su PVM)
11 447 Lt 00
ct (su PVM)
393 600 L 80
ct (su PVM)
17 000 lt 00 ct
(su PVM)
60 947 Lt 00
ct (su PVM)

———

———

2008.06.30
2008.07.02

10.
11.
12.

Kompiuterinė techninė ir programinė įranga
Laidų ciklo apie dvarų paveldą per
nacionalinį radiją ir televiziją sukūrimo ir
transliavimo paslaugos

Sutarties
kaina

tiekėjas pasiūlyme
pateikė per didelę
kainą
13.

14.

Laidų ciklo apie dvarų paveldą per
nacionalinį radiją ir televiziją sukūrimo ir
transliavimo paslaugos
Paveldosauginės literatūros leidinių
parengimo spaudai ir leidybos paslaugos

Įsigyti laidų ciklo apie dvarų paveldą per
nacionalinį radiją ir televiziją sukūrimo ir
transliavimo paslaugas
Įsigyti paveldosauginės literatūros leidinių
parengimo spaudai ir leidybos paslaugas

VšĮ "TV Europa"
1 dalis. UAB
"A.Semaška ir ko"
2 dalis. UAB "Versus
aureus“
3 dalis. VšĮ
"Paveldas"
4 dalis. Lietuvos
archeologijos draugija
5 dalis. VšĮ
"Paveldas"
6 dalis. UAB "Versus
Aureus“
7 dalis. VšĮ
"Paveldas"
8 dalis. Pirkimas
laikomas baigtu, nes
vienintelis pasiūlymą
pateikęs tiekėjas
pasiūlyme pateikė per
didelę kainą

2008.08.05
2008.08.07
2008.08.07
2008.08.07
2008.08.07
2008.08.07
2008.08.07
2008.08.07

———

16.

Įsigyti archyvinių dokumentų sutvarkymo
paslaugas

IĮ Linos Lysenkienės
"Archyvika“

Teisė naudotis teisės aktų duomenų bazės
"LITLEX-INTERNET" paslaugomos

Įsigyti teisę naudotis teisės aktų duomenų
bazės "LITLEX-INTERNET" paslaugomis

VĮ "Teisinės
informacijos centras"

15 330 Lt 00
ct (su PVM)
73 715 Lt su
PVM
58 913 Lt 40
ct (su PVM)
32 256 Lt (su
PVM)
29 400 Lt 00
ct (su PVM)
55 316 Lt 00
ct (su PVM)

2008.08.08

———
40 000 Lt 00
ct (su visais
mokesčiais)

2008.08.08

59 000 Lt (su
PVM)

15.
Archyvinių dokumentų sutvarkymo paslaugos

70 000 Lt 00
ct (su PVM)
101 800 Lt (su
PVM)

17.

18.

19.

20.

21.

Įrašo Lietuvos istoriniais vargonais sukūrimo
ir kompaktinės plokštelės išleidimo paslaugos
Dokumentinio filmo apie medinės
architektūros paveldą ir socialinės reklamos
kultūros paveldo tematika sukūrimo
paslaugos

Statinių bei statinių kompleksų, statytų nuo
1945 metų iki 1990 m. kovo 11 d., pagal
parengtus sąrašus atrankos, apžiūrint objektus
vietoje, bei dokumentacijos parengimo
įrašymui į Kultūros vertybių registrą
paslaugos
Statinių bei statinių kompleksų, statytų nuo
1945 metų iki 1990 m. kovo 11 d., pagal
parengtus sąrašus atrankos, apžiūrint objektus
vietoje, bei dokumentacijos parengimo
įrašymui į Kultūros vertybių registrą
paslaugos
Plakatų spausdinimo ir patalpinimo nuo oro
pokyčių bei mechaninio poveikio
apsaugotuose reklaminiuose-informaciniuose
stenduose paslaugos

Įsigyti įrašo Lietuvos istoriniais vargonais
sukūrimo ir kompaktinės plokštelės išleidimo
paslaugas

Įsigyti dokumentinio filmo apie medinės
1 dalis. VšĮ "TV
architektūros paveldą ir socialinės reklamos
kultūros paveldo tematika sukūrimo paslaugas Europa“

Tyrimų, reikalingų medinio architektūros
paveldo etninių regionų savitumų ir jų
paplitimo arealų išaiškinimui, paslaugos

Įsigyti statinių bei statinių kompleksų, statytų
nuo 1945 metų iki 1990 m. kovo 11 d., pagal
parengtus sąrašus atrankos, apžiūrint objektus
vietoje, bei dokumentacijos parengimo
įrašymui į Kultūros vertybių registrą
paslaugas
Įsigyti statinių bei statinių kompleksų, statytų
nuo 1945 metų iki 1990 m. kovo 11 d., pagal
parengtus sąrašus atrankos, apžiūrint objektus
vietoje, bei dokumentacijos parengimo
įrašymui į Kultūros vertybių registrą
paslaugas
Įsigyti plakatų spausdinimo ir patalpinimo
nuo oro pokyčių bei mechaninio poveikio
apsaugotuose reklaminiuose-informaciniuose
stenduose paslaugas
Įsigyti tyrimų, reikalingų medinio
architektūros paveldo etninių regionų
savitumų ir jų paplitimo arealų išaiškinimui,
paslaugas

Europos paveldo dienų dešimtyje Lietuvos
apskričių renginius organizuojančios
įmonės/įstaigos paslaugos

Įsigyti Europos paveldo dienų dešimtyje
Lietuvos apskričių renginius organizuojančios
įmonės/įstaigos paslaugas

22.

VšĮ "Vargonų paveldo
centras"
2008.08.13

29 900 Lt 00
ct (su visais
mokesčiais)

2008.08.13

49 560 Lt 00
ct (su PVM)

2 dalis. VšĮ "TV
Europa“

2008.08.13

29 500 Lt 00
ct (su PVM)

Pirkimas laikomas
baigtu, nes negauta nė
vieno pasiūlymo

———

———

UAB "Senojo miesto
architektai“

2008.08.22

130 000 Lt 00
ct (su PVM)

2008.08.25

60 000 Lt 00
ct (be PVM)

2008.08.25

159 000 Lt su
PVM

UAB "JCDecaux
Lietuva"
Kauno technologijos
universiteto
Architektūros ir
statybos institutas

23.
VšĮ "Vargonų paveldo
centras"
2008.08.29

35 000 Lt 00
ct (su visais
mokesčiais)

24.

25.

26.
27.

Pirkimas laikomas
baigtu, nes nė vienas
kviestas tiekėjas
nepateikė pasiūlymo

Vertimo paslaugos
III-ojo Baltijos jūros regiono šalių kultūros
paveldo forumo ataskaitos leidinio "Cultural
Heritage and tourism: potential, impact,
partnership and Governance" leidybos
paslaugos

Įsigyti vertimo paslaugas
———
Įsigyti III-ojo Baltijos jūros regiono šalių
kultūros paveldo forumo ataskaitos leidinio
"Cultural Heritage and tourism: potential,
impact, partnership and Governance" leidybos
paslaugas
UAB "Versus Aureus" 2008.09.05

———

Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo paslaugos
Dokumentinio filmo „Istoriniai vargonai
Lietuvoje“ transliavimo per nacionalinį
transliuotoją reikalingų paslaugos ir 2009 m.
Europos paveldo dienoms skirto
dokumentinio filmo „Istoriją kuriame kartu“
sukūrimo paslaugos

Įsigyti saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo paslaugas
Įsigyti dokumentinio filmo „Istoriniai
vargonai Lietuvoje“ transliavimo per
nacionalinį transliuotoją reikalingų paslaugos
ir 2009 m. Europos paveldo dienoms skirto
dokumentinio filmo „Istoriją kuriame kartu“
sukūrimo paslaugas

2008.09.09

75 000 Lt 00
ct (be PVM)

2008.09.11

14 160 Lt 00
ct (su PVM)

2008.09.16

29 000 Lt 00
ct (su PVM)

2008.09.19

59 364 Lt 00
ct (su PVM)

VĮ "Infostruktūra"

1 dalis. UAB "Laisvas
ir nepriklausomas
kanalas"
2 dalis. VšĮ "TV
Europa"

28.
Tarnybinių lengvųjų automobilių pirkimas

Įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius

1 dalis. UAB
"Autodina“
2 dalis. UAB
"Japoniškų markių
automobilių centras"

VšĮ "Kultūros paveldo
akademija"
2008.10.16

70 690 Lt 00
ct (su PVM)
35 640 Lt 00
ct (su visais
mokesčiais)

VšĮ "Paveldas“

34 398 Lt 00
ct (su PVM)

2008.09.18

29.

30.

Paveldosaugininkų seminaro organizavimo
paslaugos
Fundamentalaus mokslinio leidinio, skirto
išsamiam Lietuvos architektūros, dailės ir
kitos tematikos paveldo kultūrinio
kraštovaizdžio ir jų objektų klausimui, temai
nagrinėti, tekstinės vaizdinės medžiagos,
reikalingos parengimui spaudai, parengimo
paslaugos

Įsigyti paveldosaugininkų seminaro
organizavimo paslaugas
Įsigyti fundamentalaus mokslinio leidinio,
skirto išsamiam Lietuvos architektūros, dailės
ir kitos tematikos paveldo kultūrinio
kraštovaizdžio ir jų objektų klausimui, temai
nagrinėti, tekstinės vaizdinės medžiagos,
reikalingos parengimui spaudai, parengimo
paslaugas

8820 Lt 00 ct
(su PVM)

2008.11.06

31.

32.

Informacinių technologijų įrangos
(kompiuterinės ir programinės) bei
orgtechnikos įrenginių (spausdintuvai, fakso
aparatai, skeneriai, kopijavimo ir
multifunkciniai aparatai) priežiūros ir
remonto paslaugos (įrangos ir įrenginių
profilaktika, gedimų pašalinimas ir pan.)
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros
ministerijos ir jo Vilniaus, Alytaus,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių ir Utenos teritoriniuose
padaliniuose

Įsigyti informacinių technologijų įrangos
(kompiuterinės ir programinės) bei
orgtechnikos įrenginių (spausdintuvai, fakso
aparatai, skeneriai, kopijavimo ir
multifunkciniai aparatai) priežiūros ir
remonto paslaugas (įrangos ir įrenginių
profilaktika, gedimų pašalinimas ir pan.)
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros
ministerijos ir jo Vilniaus, Alytaus,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių ir Utenos teritoriniuose
padaliniuose

UAB "Elsis biuro
sistemos"

2008.11.07

Didelio formato dokumentų (schemų,
žemėlapių, planų, brėžinių) kopijavimo,
lankstymo, įrišimo ir laminavimo paslaugos

Įsigyti didelio formato dokumentų (schemų,
žemėlapių, planų, brėžinių) kopijavimo,
lankstymo, įrišimo ir laminavimo paslaugas

UAB "Biznio mašinų
kompanijos
kopijavimo centras"

2008.11.14

Orgtechnikos prekės

Įsigyti orgtechnikos prekių

UAB "Orgsis"

2008.11.17

45 000 Lt 00
ct (be PVM)
18 360 Lt 00
ct (su PVM)

Tauragės teritorinio padalinio remonto darbai
Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti
duomenų bazės, valdomos realiuoju laiku,
sukūrimo ir duomenų publikavimo Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos internetinėje svetainėje paslaugos

Atlikti Tauragės teritorinio padalinio remonto
darbus
Įsigyti leidimų archeologiniams tyrimams
atlikti duomenų bazės, valdomos realiuoju
laiku, sukūrimo ir duomenų publikavimo
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos internetinėje svetainėje paslaugas

UAB "Altausta“

2008.12.08

40 457 Lt 00
ct (su PVM)

Lietuvos
archeologijos draugija

2008.12.12

34 692 Lt 00
ct (su PVM)

33.
34.
35.

50 000 Lt 00
ct (su PVM)

