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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 
kodas 111950962  
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Studentų g. 11, 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): 
Pirkimų tarnybos vadovė Irena Simonaitienė, tel. (8 37) 75 23 31, fax. (8 37) 75 22 01, el. paštas 
irena.simonaitienė@asu.lt interneto adresas http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/ ir elektroninė prieiga prie 
informacijos http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702. 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 120710
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:

  II.1. Pirkimo pavadinimas: Parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimo, vykdymo ir priežiūros 
paslaugos pirkimas.          
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šis pirkimas skirstomas į 3 pirkimo dalis:                                                                                                       
I – pirkimo dalis „Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios eglės 
eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regione įrengimas, 
vykdymas ir priežiūra“;
II –pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų 
diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, 
vykdymas ir priežiūra“;
 III – pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų 
diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, 
vykdymas ir priežiūra“.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
 
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): I – pirkimo dalis „Inovacinius genetinio 
pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų 
plantacijų diegimas ir sklaida“ Kauno regione įrengimas, vykdymas ir priežiūra“.

http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702
http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/42702


III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ „Dubravos 
eksperimentinė – mokomoji miškų urėdija“, Į. k. 191801382. 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 16 998,08 Lt su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: gautas vienas pasiūlymas.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 
 
1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: II – pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją 
tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų diegimas ir sklaida‘‘ Technologinės  priemonės‘‘ 
parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, vykdymas ir priežiūra“.
2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Baltukmės 
statyba“  (Į. k. 183130040) su UAB „Visi miškai“ (Į. k. 182924336).
3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 69 928,32 Lt su PVM.
4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: gautas vienas pasiūlymas.
 
1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: III – pirkimo dalis ,,Inovacinių, laukinę gyvūniją 
tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų diegimas ir sklaida‘‘ ,,Biotechninės priemonės‘‘ 
parodomųjų – demonstracinių objektų įrengimas, vykdymas ir priežiūra“.
2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Baltukmės 
statyba“  (Į. k. 183130040) su UAB „Visi miškai“ (Į. k. 182924336).
3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 63 776,68 Lt su PVM.
4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: gautas vienas pasiūlymas.
 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-05-16
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų 
pavadinimas:*
Prorektorius Vidmantas Butkus
 
* Informacija neskelbiama.
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį 
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
 


