
 
 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
Viešoji įstaiga. Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r. 
tel. (8 37) 752 300, faks. (8 37) 397 500,  el. p. asu@asu.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950962  
 
 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
 

2012  m. kovo 27 d. Nr. 009-04-21
 
 
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): 
Audra Žurauskaitė, tel. (8 37) 75 22 09, el. p. audra.zurauskaite@asu.lt. Interneto adresas: http://
www.lzuu.lt/pradzia/lt/. Elektroninė prieiga prie informacijos: 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118359
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos sukūrimo ir diegimo 

paslaugos 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 
Informacinė sistema (IS) skirta Aleksandro Stulginskio universiteto studijų rezultatų apskaitai 
vykdyti. Joje numatomi keturių tipų naudotojai:

1.Fakulteto studijų administratorius (5 naudotojai).
2.Studijų dalyko vedantysis dėstytojas, kuris skaito paskaitas, egzaminuoja ir įrašo galutinį 
studentų studijų rezultatų vertinimą (apie 250 naudotojų).
3.Kiti studijų dalyko dėstytojai (apie 250 naudotojų).
4.Studijų dalyką besimokinantis studentas (apie 6000 naudotojų).

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):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
UAB „Atea“, įmonės kodas 122588443 
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 153.670,00 Lt (su 
PVM);
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pateiktas tik vienas pasiūlymas.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
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