
 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 
 

Darbų pirkimai 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Aleksandro Stulginskio 

universitetas, 111950962 
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rytis Skominas, tel. (8 37) 

75 23 99, mob. tel. 8 600 14 067, faks. (8 37) 75 22 01, el. paštas rytis.skominas@asu.lt 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: - 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokslo paskirties pastato rekonstravimo, Mokslo paskirties   

priestato naujos statybos Universiteto g. 8a, Akademijos mstl.,  Akademijos sen., Kauno r., 

techninio ir darbo projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbų pirkimas 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas  perka 

Mokslo paskirties pastato (Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko) rekonstravimo ir mokslo 

paskirties priestato (Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro) naujos statybos 

projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbus. Planuojama prie ASU Žemės ūkio 

mokslo ir technologijų parko pastato, esančio Kauno r. savivaldybėje, Akademijos miestelyje, 

Akademijos seniūnijoje, Universiteto g. 8a. statyti Komunikavimo ir technologijų perdavimo 

centro (KTPC) priestatą, kurio plotas ~1300 m2 skirtą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro 

(Slėnis) „Nemunas“ veiklai. 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai 
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): - 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Jungtin4s veiklos 

partneriai: UAB "Struktūra" (įm. k. 133457694) ir Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras (įm. k. 

134808025) 

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3552066,12 Lt 

be PVM 

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: 2013-04-11 

 

_________ 
 


