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): Laura Kuliešaitė, tel. (8 5)
236 4739, el. paštas laura.kuliesaite@stat.gov.lt, interneto adresas www.stat.gov.lt,
http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 168700
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Klausėjų paslaugų namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui atlikti
pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – klausėjų paslaugos namų ūkių
biudžetų statistiniam tyrimui (toliau - statistinis tyrimas) (toliau – paslaugos) atlikti. Apklausos
objektas yra namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių
asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Statistinio
tyrimo metinę imtį sudaro 9 000 namų ūkių visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Imtis
išrenkama trims mėnesiams ir atsitiktinai padalijama į tris dalis kiekvienam mėnesiui 750 namų
ūkių. Siekiant, kad statistinio tyrimo duomenys reprezentuotų visus namų ūkius šalyje, būtina
apklausti ne mažiau kaip 4 800 namų ūkių per metus. Namų ūkis statistiniame tyrime dalyvauja
mėnesį.
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 Klausėjų paslaugų namų ūkių
biudžetų statistiniam tyrimui atlikti pirkimas
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB
"Eurointegracijos projektai" (142122047)
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 41
817,60 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d., 39 str. 7-8 d. pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus
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: 2016-01-27
_________

