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INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ 

2012 m. vasario 15 d. Nr. 009-04-10 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Aleksandro Stulginskio 

universitetas, kodas 111950962, PVM kodas 119509610; 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r. 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, telefonas (8-37) 75 

23 31, faksas (8-37) 75 22 01, el. paštas, irena.simonaitiene@asu.lt interneto adresas 

/www.lzuu.lt/pradzia/lt/ ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): 

www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702, 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr. 116201 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Degalų pirkimas 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: ( I – pirkimo dalis: benzinas AI-95E  – planuojama 

pirkti apie  45000 litrų; paprastas dyzelinas DK – planuojama pirkti  apie  65000 litrų; dujos 

automobiliams – planuojama pirkti apie 30000 litrų. 

II – pirkimo dalis: žymėtas (skirtas ūkininkams) dyzelinas – planuojama pirkti apie 60000 litrų).            

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): Prekės 

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma 

tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): (I – pirkimo dalis:  

benzinas AI-95E  – planuojama pirkti apie  45000 litrų; paprastas dyzelinas DK – planuojama 

pirkti  apie  65000 litrų;dujos automobiliams – planuojama pirkti apie 30000 litrų. 

 II – pirkimo dalis: žymėtas (skirtas ūkininkams) dyzelinas – planuojama pirkti apie 60000 litrų).            

 

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

Baltija“, (įmonės kodas 110441713) Raimundas Mostautas. 

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):  

 I- pirkimo dalis – 54 7200,00 Lt (taikoma nuolaida  0,15 litų),  

II pirkimo dalis – 181800,00 Lt (taikoma nuolaida  0,15 litų). 

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 

 

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012 02 15d. 
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