INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos statistikos
departamentas, 188600177
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Kuliešaitė, tel. (8 5)
236 4739, el. paštas laura.kuliesaite@stat.gov.lt, interneto adresas www.stat.gov.lt,
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo
plėtros paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – oficialiosios statistikos portalo
teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugos (toliau – paslaugos), detalizuotos
konkurso sąlygų 1 priede. Projekto uždavinys – išplėsti Oficialiosios statistikos portalo (toliau –
OSP) funkcionalumą ir teikiamų paslaugų apimtį bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
Įgyvendinant šį uždavinį numatoma: patobulinti OSP dizainą ir struktūrą, siekiant jį padaryti
ergonomišką ir patrauklesnį naudotojui; patobulinti ir išplėsti paieškos funkcijos galimybes;
atnaujinti OSP turinio valdymo komponento programinės įrangos versiją; patobulinti Rodiklių
duomenų bazės (toliau – RDB) naudotojo sąsają ir išplėsti funkcionalumą; pagerinti bendrą OSP
ir RDB greitaveiką; išplėsti GIS komponento funkcionalumą; sukurti OSP mobiliąją versiją;
pateikti ir įdiegti sprendimui eksploatuoti reikalingą standartinę programinę įrangą; įgyvendinti
kitas tipines programinės įrangos sukūrimo veiklas, būtinas sėkmingai įgyvendinti ir eksploatuoti
sistemą, t. y. parengti dokumentaciją, apmokyti sistemos naudotojus ir administratorius, įdiegti
sistemą gamybinėje aplinkoje, atlikti bandymus ir kt. Viso pirkimo objekto kaina neturi viršyti
806 000 EUR (aštuonių šimtų šešių tūkstančių eurų) su PVM. Paslaugos turi būti teikiamos nuo
pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2016 m. lapkričio 30 d., o nemokamas garantinis
aptarnavimas turi būti teikiamas 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo paslaugų perdavimo –
priėmimo akto pasirašymo dienos. Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos statistikos departamentas,
Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. 1 p.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-03-17
_________

