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): Lina Kulionienė, tel. (8 5)
236 4746, el. paštas lina.kulioniene@stat.gov.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Saperion licencijų techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų
pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – Saperion licencijų techninio
aptarnavimo ir palaikymo paslaugos. Saperion 7.5 licencijos, kurioms taikomas metinis
palaikymas:
•SAPERION ECM Standard Edition – 1 vnt.;
•Enterprise Workflow Server Upgrade – 1 vnt.;
•Web Gateway Server for Windows – 1 vnt.;
•ECM Query Client – 5 vnt.;
•ECM Query / Index Client – 43 vnt.;
•Workflow Client Upgrade – 48 vnt.;
•Security Option – 1 vnt.;
•Full-text link – 1 vnt.;
•Protocol, Report, QA – 1 vnt.;
•Microsoft Office Integration – 48 vnt.;
•Event Script option – 1 vnt.
Paslaugos turi būti teikiamos nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
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): Saperion licencijų techninės
priežiūros ir palaikymo paslugų pirkimas
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Affecto
Lietuva" (210316340)
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 20661,96
EUR su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų
įstatymo 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: IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-11-24
_________

