
 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI 

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: Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų kapitalinio 

remonto techninio ir darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūros, energetinio 

naudingumo sertifikavimo, viešinimo stendų įrengimo ir kapitalinio remonto darbų pirkimas 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkančioji organizacija perka statinio, esančio 

adresu Studentų g. 11, Akademijos mstl., LT-53361 Kauno r., kapitalinio remonto techninio ir 

darbo projektų parengimo paslaugas, pastato kapitalinio remonto darbus pagal parengtą techninį 

projektą, statinio projekto vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo ir 

viešinimo stendų įrengimo paslaugas.  

Atliekant Centrinių rūmų kapitalinį remontą numatoma darbus atlikti trimis etapais.  
I etapas.  

Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą „Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų 

išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ vykdant išorinių sienų 

šiltinimą, stogo apšiltinimą, medinių langų ir durų keitimą, pirmo aukšto grindų šiltinimą, 

elektros instaliacijos modernizavimą ir šildymo – vėdinimo sistemų rekonstrukcija.   
II etapas.  

Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą "Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės 

energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir 

susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ vykdant 

patalpų (bendras plotas apie 4200 m2) vidaus remonto darbus, ASU Centrinius rūmus pritaikant 

neįgaliųjų poreikiams ir priešgaisriniams reikalavimas.   
III etapas .  
Šiuo etapu numatoma įgyvendinti projektą „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų 

infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės 

gerinimui“ vykdant patalpų (bendras plotas apie 2100 m2) vidaus remonto darbus. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai 
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): - 

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

partneriai UAB "Mitnija" (įm. kodas 134511472), UAB "YIT Technika" (įm. kodas 211495540), 

UAB "JAS" (įm. kodas 132816735) 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 8602332,06 Lt be 

PVM 
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Didžiausias ekonominis naudingumas 
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: 2013-01-16 

 

_________ 



 

 


