Vš Į Kretingos PSPC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
3 priedas
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
Medicinos įrangos techninės priežiūros, remonto, techninės būklės patikros ir metrologinės
patikros paslaugos pirkimas
(Darbai, paslaugos, prekės)
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas: Vš Į Kretingos PSPC
I.1.1. Adresas:
Žemaitės al. 1, Kretinga
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) Lidija Kutulienė, tel.: (8 445) 79 006, (8 445) 77
kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 611, faks. (8 445) 77 611, el. paštas
interneto
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga lidija.kutuliene@kretingospspc.lt,
adresas
http://www.kretingospspc.lt,
prie informacijos (jei taikoma):
,https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas 259155
pirkimo numeris (jei taikoma):
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
Medicinos įrangos techninės priežiūros,
II.1. Pirkimo pavadinimas:
remonto, techninės būklės patikros ir
metrologinės patikros paslaugos pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas yra suskirstytas į 123 dalis.
Pasiūlymas gali būti pateiktas vienai, kelioms
dalims, arba visoms dalims:
1. medicinos prietaisų priežiūros ir remonto
paslaugos. (priedas Nr. 1.1) – ši grupė dar
skirstoma į atskiras pirkimo dalis (Nr.1-90),
kurioms kiekvienai jų - vienai, kelioms ar
visoms pirkimo dalims galima pateikti
pasiūlymą.
2. medicininės įrangos techninės būklės
tikrinimas (priedas Nr. 1.2)- – ši grupė dar
skirstoma į atskiras pirkimo dalis (Nr.91-122),
kurioms kiekvienai jų - vienai, kelioms ar
visoms pirkimo dalims galima pateikti
pasiūlymą;
3. medicininės įrangos metrologinės patikros
paslaugos (priedas Nr.1.3) (123 pirk. dalis).
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, Paslaugos
paslaugos, 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 Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
(jei taikoma):
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 42, 43, 44, 45, 46, 49
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir UAB „Limeta“, įmonės kodas 221906050

įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė
(eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis
laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties
ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų
dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus,
subtiekėjus, subteikėjus:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas
(jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir
įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė
(eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis
laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties
ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų
dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus,
subtiekėjus, subteikėjus:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas
(jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir
įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė
(eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis
laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties
ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų
dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus,
subtiekėjus, subteikėjus:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas
(jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir
įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė
(eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis
laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties
ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų
dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus,
subtiekėjus, subteikėjus:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas
(jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir
įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė

8790,95 Eur. / metams
17581,90 Eur./2 metams

Pasiūlyta mažiausia kaina
-

Nr. 67, 87, 88
UAB „Interlux“, įmonės kodas 110608112
1089,0 Eur. / metams
2178,0 Eur./2 metams

Pasiūlyta mažiausia kaina
-

Nr. 3, 7, 9, 34, 35
UAB „Inoveca medtechna“, įmonės kodas
123549952
538,45 Eur. / metams
1076,8 Eur./2 metams

Pasiūlyta mažiausia kaina
-

Nr. 68, 70, 71
UAB „Instrumentation Laboratory Lietuva“,
įmonės kodas 110413888
435,60 Eur. / metams
871,20 Eur./2 metams

Pasiūlyta mažiausia kaina
-

Nr. 123
AB „Vilniaus metrologijos centras“ įmonės kodas
120229395
72,90 Eur. / metams

145,8 Eur./2 metams
(eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis Pasiūlyta mažiausia kaina
laimėtojas:
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų
dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis kaip subrangovus,
subtiekėjus, subteikėjus:

