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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Perkančiosios organizacijos pavadinimas*
Kodas: 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
Įstaigos duomenys*

3 FORMA*
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
2012 m. vasario 3 d.
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, 188713933.
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja – vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė, tel. 8
447 70 174, el. paštas: g.gadliauskiene@jurbarkas.lt, faksas: 8 447 70 199, www.jurbarkas.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 115072
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sklypų kadastrinių matavimų, topografinių nuotraukų ir žemėtvarkos
planavimo dokumentų parengimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas skirstomas į dalis: 1. sklypų
kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų parengimas, 2. žemėtvarkos planavimo dokumentų
parengimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): Paslaugos
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):
1. Sklypų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų parengimo paslaugos;
2. 2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų parengimo paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Abiejų pirkimo dalių
laimėtojas UAB „ALVI projektai“, kodas 159947666, Pilėnų g. 12-36, Akademija, 53353 Kauno r.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): Preliminari sutarties
vertė 1 pirkimo dalies – 70000,00 Lt, 2 pirkimo dalies – 30000,00 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-02-03
** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį
buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
________________________

