
 

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: Viešoji įstaiga Šilutės 

ligoninė, 277329430 

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Elena Barauskienė, tel.: 

+370 441 62 087, +370 441 61 043, mob. tel. +370 640 13 171, faks. +370 441 62 100, el. paštas 

elena.barauskiene@silutesligonine.lt, interneto adresas www.silutesligonine.lt, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 
I.2. CVPIS pirkimo numeris:  
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaisiai, daržovės ir kiti maisto produktai 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vaisiai, daržovės ir kiti maisto produktai 
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): 1- bulvės 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 

,,Sakutėliai", į.k.302509102 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 5234,46Eur./4326,00Eur. 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo 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): 4,6,7,8,9,10,11,14,18,19 – vaisiai, 

daržovės, maisto produktai 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Viržis", 

į.k.159750366 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):16.027,30Eur./14.062,90Eur.. 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo 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): 12- vaisiai, daržovės, maisto 

produktai 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 

,,Solvingė", į,k, 140946874 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 43,62Eur/36,05Eur. 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo 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): 13,21 –maisto produktai, kiaušiniai 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Sanitex“", 

į.k. 110443493 



 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):  

6890,78Eur./5627,92 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo 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):  – 17 vaisiai, daržovės ir panašūs 

produktai 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Grūstė", 

į.k.166576122 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):  
5448,82Eur./4503,16Eur. 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo kaina 
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2,3,5,15,16,20 –vaisiai, daržovės ir 

maisto produktai,  
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Pontem“", 

į.k. 221412030 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 14.491,90Eur./11.976,78Eur. 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia pasiūlymo 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: 2017-02-24 
 

 

_________ 
 


