Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. VĮ-11-22
(VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
direktoriaus 2012 m. sausio 26 d.
įsakymo Nr. VĮ-12-07 redakcija)

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
(kodas 235042580) Pramonės pr. 33, LT-51271 Kaunas, telefonas: (+370 37) 40 86 79,
faksas: (+370 37) 45 27 52, el. p.: kaunogmp@greitojipagalba.lt, http://www.greitojipagalba.lt

3 FORMA*
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
2014 m. sausio 22 d. Nr. VPP-2*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Kauno miesto greitosios
medicinos pagalbos stotis (kodas 235042580)
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Pramonės pr. 33, LT-51271
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Adomaitienė,
telefonas: (+370 37) 40 86 80, faksas: (+370 37) 45 27 52, el. paštas:
adomaitiene@greitojipagalba.lt, http://www.greitojipagalba.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 146270
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medicininis deguonis
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas Medicininis deguonis (2,5 l. tūrio balionai, 200
barų po 0,5 m³ veikliosios medžiagos) – 3500 balionai; Medicininis deguonis (10 l. tūrio
balionai, 200 barų po 2,1 m³ veikliosios medžiagos) – 1100 balionai.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB
„AGA“, įmonės kodas 110178963 .
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
395325,00 Lt (su PVM)
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nėra
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-01-22
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų
pavadinimas:*
Direktorius Nerijus Mikelionis
* Informacija neskelbiama
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

