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INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ 
 

2012  m. gegužės 7 d. Nr. 009-04-32 
 
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: „Žemės ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo papildomų 
darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas“. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Aleksandro Stulginskio universitetas perka Žemės 
ūkio mašinų katedros pastato rekonstravimo papildomų darbų techninės priežiūros paslaugas. 
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: supaprastintos neskelbiamos derybos. 
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo įstatymo 92 str. 
7 d. 1 punktas („Dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų 
darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo 
sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina 
neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos“) ir ASU rektoriaus 2011 m. rugsėjo 
12 d. įsakymu Nr. 233 – Kb§1 patvirtintų ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 
paskelbtų Lietuvos žemės ūkio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 118.1 
punktas (neskelbiamų derybų būdu darbai gali būti perkami „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo 
galima numanyti, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į 
pradinį projektą“). 
 
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. 


