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Pradžia

Pirkimų sąrašai

Viešieji pirkimai

Planuojami pirkimai

NATO skelbimai

ES pirkimai

Ataskaitos

Procedūrų ataskaitos

Įv. nutr. sutarties ataskaitos

Projekto konkurso ataskaitos

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Kiti resursai

Sutartys

Neskelbiamos derybos

OPTS

VPĮ 91 str. įmonės

Organizacijų paieška

RSS prenumerata

Teismų sprendimai / nutartys

Pagalba

Klausimai - atsakymai

Mokomoji aplinka

Informacija

Naujienos

Nuorodos

Statistika

Naudinga informacija

    268517 Gėlių ir dekoratyvinių augalų sodinukų įsigijimo, gėlynų įrengimo, apželdinimo ir priežiūros
paslaugų pirkimas Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 0 kartų | Susieti skelbimai: Nėra

Paskelbtas: 2016-01-12 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2016-01-22

Perkančioji organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (188764867)

Pradžia

Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt

Viešieji pirkimai 

Įveskite paieškos kriterijų...

Išplėstinė paieška

Perkančiosios organizacijos
pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės administracija

(Visas arba fragmentas)

Skelbimo tipas: Visi

(Pasirinkite skelbimo tipą)

Perkančiosios organizacijos
kodas:

(Perkančiosios organizacijos kodas skaičiais)

Pirkimo tipas: Visi

(Pasirinkite pirkimo procedūros tipą)

Pirkimo pavadinimas: dekoratyvinių

(Visas arba fragmentas)

Ataskaitos tipas: Visi

(Pasirinkite ataskaitos tipą)

BVPŽ kodas:

(Butina nurodyti skaičius, pvz.: 45000000)

Data nuo:

(Paskelbimo data nuo, pvz.: 2012-01-02)

Dalyvio pavadinimas arba
kodas:

(Visas arba fragmentas, arba tiekėjo kodas)

Data iki:

(Paskelbimo data iki, pvz.: 2012-12-31)

Nugalėtojo pavadinimas
arba kodas:

(Visas arba fragmentas, arba tiekėjo kodas)

Pirkimo rūšis: Visi

(Pasirinkite pirkimo rūšį)

Skelbimo numeris:

(Visas arba fragmentas)

Pirkimo vieta:

(Visas arba fragmentas)

 Rodyti tik techninių specifikacijų projektus
 Nerodyti skelbimų su pasibaigusiu pasiūlymų teikimo terminu

(pagal pirminio skelbimo duomenis)

Ieškoti pirkimų

Verslo sektorius: - Pasirinkite -

1 - - - 1 

Pirkimų puslapyje: 10

1 - - - 1 
Iš viso 1 pirkimai
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