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3 FORMA
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
2014 m. spalio 23 d. Nr. (1.23-3)-B7I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 290743240.
I.1.1. Adresas, pašto kodas:
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius.
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Saulius Balys, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874,
el. p. saulius.balys@meteo.lt, http://www.meteo.lt/.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:
155099.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
Meteorologiniai prietaisai (Saulės radiacijos apsaugos termometrams; vėjo matavimo prietaisai).
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos numato įsigyti meteorologinius
prietaisus (Saulės radiacijos apsaugas termometrams; vėjo matavimo prietaisus), skirtus
automatinėms meteorologijos stotims. Viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą
„Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-013,
kuris finansuojamas 2007–2013 m. Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per
180 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):
Prekės.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma
tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
-

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
UAB „ELSIS TS“, kodas 226245770.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
73 205,00 Lt su PVM.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data:
2014 m. spalio 23 d.
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas

Saulius Balys

