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Atn-1 tipinė forma 

f P a a t m-foust>s /lama*. 
(perkančiosios orggmizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) 

(jstaigos duomenys) 

Viešųjų pirkimų tarnybai 

VIEŠOJO PIRKIMO ARBA PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

j ^ m . I f l f f r i A 8 d. Nr.&-LtQU> 

Preliminarūs duomenys 

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 
(toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) 

Pirkimo procedūrų ataskaita 

I dalis. Bendra informacija apie pirkimą 

1.1. Pirkimo numeris 

1.1. Pirkimo numeris 

393691 

1.2. Pirkimo pavadinimas 

2.1. Pirkimo obj ekto pavadinimas 

Minkšto inventoriaus (nuteistiesiems) pirkimas 

1.3. Pirkimo (Projekto Konkurso) Vertė 

Tarptautinis pirkimas; 

1.4. Ar pirkimas (projekto konkursas) yra susijęs su projektu ir/arba programa, 
finansuojama Europos Sąjungos lėšomis? 
ne 

1.5. Ar pirkimas (projekto konkursas) atliekamas centrinės viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos priemonėmis (elektroninis pirkimas) 
taip 



II. PERKANČIOJ! ORGANIZACIIA ARBA PERKANTYSIS SUBiEKTAS 

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas: 
Panevėžio pataisos namai 
188721848 
P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys 
Panevėžys 
35169 
LT 
Galina Budavičienė 
+370 45460946 
ukis@paneveziopn.lt 
+370 45467558 
http://www.ppn.lt 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/Companylnformation/lndex/11054 

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas: 

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
¡statymo (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte 
nustatytas sąlygas 

II.1. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI 
ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI? 

taip 

įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
288697120 
Sapiegos g. 1, Vilnius 
Vilnius 
10312 
LT 
Vilija Jakutienė 
+370 52719062 
vilija.jakutiene@kaldep.lt 
+370 52752778 
https://kaldep.lt 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/Companylnformation/lndex/11054 
Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto 
tipo kodas: 
Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji 
organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas) 

IlI.Pirkimo objektas 

II 1.1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ? 

ne 

111.2. Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą? 

ne 

111.3. Pirkimo objekto rūšis: 

mailto:ukis@paneveziopn.lt
http://www.ppn.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/Companylnformation/lndex/11054
mailto:vilija.jakutiene@kaldep.lt
https://kaldep.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/Companylnformation/lndex/11054


Prekės 

II 1.4. Pirkimo objekto kodas(-AI) pagal BVPŽ: 

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ 
Pagrindinis BVPŽ kodas 

39510000-0 

Namų apyvokai skirti tekstilės dirbiniai 

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) 
39143112-4 

Čiužiniai 

III.5. Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus 
pasiūlymus 

Dalių kiekis: 

3 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
i 

Pavadinimas 
Čiužiniai 

Pagrindinis BVPŽ kodas 
39510000-0 

Namų apyvokai skirti tekstilės dirbiniai 

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) 
39143112-4 

Čiužiniai 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
2 

Pavadinimas 
Anklodės, pagalvės 

Pagrindinis BVPŽ kodas 
39510000-0 

Namų apyvokai skirti tekstilės dirbiniai 



Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
3 

Pavadinimas 
Užvalkalai, paklodės, rankšluosčiai, antčiužiniai 

Pagrindinis BVPŽ kodas 
39510000-0 

Namų apyvokai skirti tekstilės dirbiniai 

V. Pirkimo būdas 

V. 1. Pirkimo būdo pavadinimas 

Atviras konkursas 

V.3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO 

NUMERIS (-IAI) 

Eil.Nr. 
i 

Pirkimo numeris 

VI. Dalyviai (kandidatai) 

VI.1. Dalyviai (kandidatai) 

Ar dalyvis yra fizinis asmuo? 
ne 

pavadinimas 
UAB "Natūralus miegas" 

Kodas 
303387110 

Adresas 
Sodų g. 15, Mostiškių km., Vilniaus r. sav. 

Šalis 
LT 

Ar dalyvis yra fizinis asmuo? 
ne 



pavadinimas 
UAB "Negalia" 

Kodas 
166419473 

Adresas 
M. Pečkauskaitės g. 1, Mažeikiai 

Šalis 
LT 

Ar dalyvis yra fizinis asmuo? 
ne 

pavadinimas 
UAB "Justura" 

Kodas 
123637612 

Adresas 
Justiniškių g. 16, Vilnius 

Šalis 
LT 

Ar dalyvis yra fizinis asmuo? 
ne 

pavadinimas 
UAB "Hebėja" 

Kodas 
304195084 

Adresas 
Kranto 11-oji g. 22, Kaunas 

Šalis 
LT 

VI.2.1. 



Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte 
įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų 
suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę 

ne 

VI.3. DALYVIAI (kandidatai), grupės 

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė 

303387110 UAB "Natūralus Sodų g. 15, Mostlškių km., LT 
miegas" Vilniaus r. sav. 

166419473 UAB "Negalia" M. Pečkauskaitės g. 1, LT 

Mažeikiai 

123637612 UAB "Justura" Justiniškių g. 16, Vilnius LT 

304195084 UAB "Hebėja" Kranto 11-oji g. 22, Kaunas LT 

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas 

VII.l. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO PASIRINKIMO KRITERIJAI 

Kaina 
1-3 

VI1.2. Pasiūlymų nepateikę kandidatai (dalyviai) ir atmesti pasiūlymai (galutiniai 
pasiūlymai) 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
123637612, UAB "Justura" 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
1,3 

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas 
Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai 
pagrindai 
45 str. 1 d. 5 p 

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys 
Per didelė kaina 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
303387110, UAB "Natūralus miegas" 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
i 



Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas 
Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai 
pagrindai 
45 str. 1 d. 5 p 

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys 
Per didelė kaina 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
166419473, UAB "Negalia" 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
2-3 

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas 
Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai 
pagrindai 
45 str. 1 d. 5 p 

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys 
Per didelė kaina 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
304195084, UAB "Hebėja" 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
2 

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas 
Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai 
pagrindai 
45 str. 1 d. 5 p 

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys 
Per didelė kaina 

VII.3. Sprendimas sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
i 



Nustatytos pasiūlymų eilės numeris 
i 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
166419473, UAB "Negalia" 

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir 
kokybės santykis 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
2 

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris 
i 

Dalyvio kodas, pavadinimas 
123637612, UAB "Justura" 

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir 
kokybės santykis 

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto 
veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos 
iškraipymai 

IX.1. Pretenzijos 
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba 

perkančiajam subjektui 
taip 

IX.2. Ieškiniai teismui 
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui 
ne 

IX.3. INTERESŲ KONFLIKTAI 
(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų 
įstatymo 33 straipsnį) 

IX.3.1. Ar buvo nustatytas interesų konfliktas? 

ne 

IX.4. Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų 

IX.4.1. Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar 
su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui 
ne 

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga 

X . l . Procedūrų pabaiga 



Procedūrų pabaiga 
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartj), sukūrus dinaminę pirkimų sistemą 
arba nustačius projekto konkurso laimėtoją 

Pirkimo objekto dalies numeris 
i 

Sprendimo priėmimo data 
2018-09-17 

Sprendimą nulėmusios priežastys 
Mažiausia pasiūlymo kaina, tinkamas pasiūlymas 

Procedūrų pabaiga 
Sudarius pirkimo sutartj (preliminariąją sutartj), sukūrus dinaminę pirkimų sistemą 
arba nustačius projekto konkurso laimėtoją 

Pirkimo objekto dalies numeris 
2 

Sprendimo priėmimo data 
2018-09-17 

Sprendimą nulėmusios priežastys 
Mažiausia pasiūlymo kaina, tinkamas pasiūlymas 

XI. Sutartys 

XI.2. Sutartis 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
i 

Tiekėjo kodas 
166419473 

Tiekėjo pavadinimas 
UAB "Negalia" 

Sutarties sudarymo data 
2018-11-05 

Sutarties galiojimo terminas 
2021-11-05 



Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) 
vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) 
6717,00 

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė 
taip 

XI.2.1. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? 

ne 

XI.2.2. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji 
sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms 

įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas? 

taip 
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis 
subjektas 

XI.2.3. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos 

kriterijai? 
ne 

XI.2.4. Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų 

pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. 
Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri 
įsigyta iš minėto sąrašo? 

ne 

XI.2.5. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, 

Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų 
įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma 
taikyti, apraše? 

ne 

XI.2.6. Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai? 

ne 

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) 
2 

Tiekėjo kodas 
123637612 

Tiekėjo pavadinimas 
UAB "Justura" 

Sutarties sudarymo data 
2018-10-30 



Sutarties galiojimo terminas 
2021-10-30 

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) 
vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) 
10164,00 

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė 
taip 

XI.2.1. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? 

ne 
XI.2.2. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji 

sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau 
pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras 
pirkimas? 

taip 
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis 
perkantysis subjektas 

XI.2.3. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos 

kriterijai? 
ne 

XI.2.4. Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų 

pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. 
Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, 
kuri įsigyta iš minėto sąrašo? 

ne 

XI.2.5. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta 
(-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu 

patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir 
atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše? 

ne 

XI.2.6. Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai? 

ne 

XIII. KITA INFORMACIJA 

1. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ 

Vardas, pavardė Ūkio skyriaus inspektorė 

G a l i n a Budavič ienė 



Telefono numeris 

I M) MM 
Elektroninio pašto adresas J?@¿¿nól. t 

v L f f f 

2. PAPILDOMA INFORMACIJA 

3. ATASKAITĄ PASIRAŠANTIS ASMUO 

(Vadovo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

F a " ;vė£io pataisos namų 
dir .Ltorius 

Edvardas Norvaišas 
(Vardas, pavardė) 


