INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTIS
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): Rita Pelanienė, tel. +370
236 4759, faks. +370 5 236 1437, el. paštas rita.pelaniene@stat.gov.lt, interneto adresas
www.stat.gov.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 163607
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektroninės statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo
sistemos e. Statistika priežiūros paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – e. Statistikos priežiūros
paslaugos, apimančios nepertraukiamą e. Statistikos ir jos sąsajų su kitomis informacinėmis
sistemomis / registrais veikimo užtikrinimą, e. Statistikos veikimo stebėseną ir galimų problemų
prevenciją, Užsakovo konsultavimą, užregistruotuose kreipiniuose aprašytų problemų sprendimą
/ funkcionalumo patobulinimų realizavimą, e. Statistikos dokumentacijos ir naudotojo instrukcijų
atnaujinimą, dėl e. Statistikos veikimo sutrikimų, programinių klaidų ar sugedusios įrangos
prarastų / sugadintų duomenų atstatymą (jei tai įmanoma). Perkamų paslaugų savybės nustatytos
konkurso sąlygų 1 priede. Viso pirkimo objekto kaina neturi viršyti 31 500 (trisdešimt vieno
tūkstančio penkių šimtų) eurų su PVM. Paslaugos turi būti teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėn.
nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos statistikos
departamentas, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Elektroninės statistinių verslo
duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e. Statistika priežiūros paslaugų pirkimas
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „iTree
Lietuva“ (302249829)
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 31
495,92 EUR su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo
39 str. 7-8 d.
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: 2015-07-24
_________

