INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTIS
Prekių pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Kretingos pirminės
sveikatos priežiūros centras, 164272081
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Lidija Kutulienė, tel.: (8
445) 79 006, (8 445) 77 611, faks. (8 445) 77 611, el. paštas lidija.kutuliene@kretingospspc.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 181774
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Priemonių elektrokardiografams ir defibriliatoriams pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kadangi prekės planuojamos pirkti pagal poreikį,
sutartys bus sudaromos nustatant fiksuotą įkainį. Preliminarūs kiekiai, kurie gali kisti,
priklausomai nuo įstaigos poreikių: priemonės elektrokardiografams - 420 vnt., 3 kompl., 16 fl.;
Priemonės defibriliatoriams - 10 vnt., 40 kompl.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: 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): 2. Priemonės defibriliatoriui Litepac
1 000
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB
"Sorimpeksas", įmonės kodas 135733248
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 579,60
Eur.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 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): 1. Priemonės elektrokardiografams,
3. Priemonės defibriliatoriui Cardio serv (versija 4.1;
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Limeta“,
įmonės kodas 221906050
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 285,93
Eur.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina
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: 2017-01-12
_________

