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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, LT-53361, Akademija, Kauno r. 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto 

adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):  Vida Sindarė, tel. 865051021, faks.: 
837 397500, vida.sindare@asu.lt, http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/ 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 114851 

 
II. PIRKIMO OBJEKTAS 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos pirkimas. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: I. pirkimo objekto dalis - Programinis imitacinis 
paketas elektrotechnikos ir elektronikos grandinių parametrams nustatyti (1 licenzija); II. Pirkimo 

objekto dalis - Administracijos ir dokumentų valdymo sistema, kartu su sistemos įdiegimu bei 
naudotojų instrukcijos parengimas 50 vnt. naudotojų neterminuotų licenzijų; III. pirkimo objekto 

dalis - kompiuterinė kraštovaizdžio dizaino kūrimo programa. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės. 
 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek 
kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 

III.1.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 pirkimo objekto dalis (Programinis 
imitacinis paketas elektrotechnikos ir elektronikos grandinių parametrams nustatyti) ; 
III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: J. ir A. Romanovų 

personali įmonė, 121610456; 
III.1.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3550,00 Lt be PVM, 

4295,50 Lt su PVM; 
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III.1.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nėra. 
 

III.2.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 pirkimo objekto dalis 
(Administracijos ir dokumentų valdymo sistema, kartu su sistemos įdiegimu bei naudotojų 
instrukcijos parengimu 50 vnt. naudotojų neterminuotų licenzijų) ; 

III.2.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Kantorius", 
302307410; 

III.2.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 8180,00 Lt be PVM, 
9897,80 Lt su PVM; 
III.2.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nėra. 
 

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012 m. vasario 22 d. 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*  

Prorektorius Vidmantas Butkus 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


