
 

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. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 183623 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir darbo priemonės hematologiniams ir imunocheminiams 

tyrimams 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Reagentai ir darbo priemonės hematologiniams ir 

imunocheminiams tyrimams 

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- Reagentai ir darbo priemonės 

imunocheminaims tyrimams 

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

į.k.110608112 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su/be PVM): 33.703,83Eur/31.863,00 Eur. 

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): 2- Reagentai ir darbo priemonės 

bendram kraujo vaizdo nustatymui su 5 lygių leukocitų diferenciacija. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Graina”, 

į.k.147736647 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su/be PVM): 15.642,15Eur./14.751,00Eur. 
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: - 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-04-20 

 

_________ 
 


