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2 FORMA
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2014 m. spalio 16 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):
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:
154824.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
Meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistemos diegimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos numato įsigyti meteorologinių
duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistemą (toliau – prekė). Prekės pirkimas taip pat apima
jos įdiegimą bei perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymą dirbti su prekės įranga.
Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo
sutarties sudarymo, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 28 d. Prekės pristatymo vieta –
Rodūnios kelias 2, Vilnius.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai):
Prekės.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
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. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su / be PVM):
470 808,58 Lt su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
Vienintelio viešajam pirkimui pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus ir mažiausios kainos kriterijų.
III.4.1. 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 16 d.
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas

Saulius Balys

