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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Aleksandro Stulginskio 
universitetas, į.k. 111950962. 
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r. LT- 53361. 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams, telefonas, faksas, el. paštas, interneto adresas 
ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Žydrūnas Vyčius tel. (8-37) 752 399, faks. (8-37) 
752 201, el. p. zydrunas.vycius@asu.lt 
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: „ASU studentų bendrabučio Universiteto g. 4, Akademijos mstl. 
Kauno r.  energetinio – techninio audito parengimas, investicinio projekto parengimas, 
kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninio projekto parengimas bei projekto 
vykdymo priežiūra“. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas perka 
studentų bendrabučio Nr. 6, esančio adresu Universiteto g. 4, Akademijos mstl., Kauno r.,  
energetinio – techninio audito, investicinio projekto, kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų 
techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pirkimas apima visas 
paslaugas, kurias reikia atlikti tam, kad būtų pilnai parengtas pastato energetinis – techninis 
auditas, investicinis projektas, kapitalinio remonto ir modernizacijos darbų techninis projektas. 
Parengti energetinis – techninis auditas, investicinis projektas, kapitalinio remonto ir 
modernizacijos darbų techninis projektas, kitos reikalingos priemonės bei pagal projektą 
kapitališkai suremontuotas ir modernizuotas pastatas turi atitikti 2011 m. gruodžio 29 d. LR 
Švietimo ir mokslo ministro bei LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. V-2551/D1-1038 „Dėl 
aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programos patvirtinimo“ ir minėtu įsakymu patvirtintą Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą, visus LR galiojančius teisės aktus 
nepriklausomai nuo to, ar tokie reikalavimai ir perkamos paslaugos yra aprašyti pateiktuose 
dokumentuose ar ne. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos. 
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras. 



III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: neviršija tarptautinio pirkimo 
ribų. 
 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-05-07. 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:* 
Prorektorius Vidmantas Butkus  
* Informacija neskelbiama. 


