
2015-06-12 Viešieji pirkimai - Pirkimai

http://vzpirkimai.lt/purchases/form3/40729 1/3

Prisijungęs kaip Eglė Budrikienė

(egle.budrikiene@kaunas.lt)
Atsijungti

Pirkimai

Į pirkimų sąrašą3-a pirkimo forma

I. Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys

Perkančiosios organizacijos

pavadinimas ir įmonės kodas

 Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867

Adresas, pašto kodas  Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Kontaktinio asmens vardas,

pavardė
Eglė Budrikienė

Kontaktinio asmens el. pašto

adresas
egle.budrikiene@kaunas.lt

Kontaktinio asmens telefono

numeris
+370 37 424379

Kontaktinio asmens

papildomas telefono numeris

Kontaktinio asmens mobilus

telefono numeris
+370 687 77 538

Kontaktinio asmens fakso

numeris
+370 37223106

Kontaktinio asmens interneto

adresas
www.kaunas.lt

Kontaktinio asmens

elektroninė prieiga prie

informacijos

Viešųjų pirkimo tarnybos

suteiktas pirkimo numeris

II. Pirkimo objektas

Pirkimo pavadinimas  Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimas

Trumpas pirkimo objekto

apibūdinimas

 

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas asmenims, neturintiems asmens dokumentų, nuolatinės gyvenamosios

vietos, nedraustiems privalomuoju socialiniu draudimu ir asmenims, kuriems dėl sunkios sveikatos būklės būtina tęsti

slaugą ir palaikomąjį gydymą, pasibaigus finansavimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo po 120 dienų

Pirkimo objekto tipas  Paslaugos

III. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį

Laimėtojas

Pirkimo dalies numeris ir

pavadinimas
I dalis. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimas 
viešojoje įstaigoje K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo 
ligoninėje asmenims, neturintiems asmens dokumentų, 
nuolatinės gyvenamosios vietos, nedraustiems privalomuoju 
socialiniu draudimu ir asmenims, kuriems dėl sunkios 
sveikatos būklės būtina tęsti slaugą ir palaikomąjį gydymą, 
pasibaigus finansavimui iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo po 120 dienų

Laimėjusio dalyvio

pavadinimas ir įmonės kodas

arba vardas ir pavardė

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Pagalba
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Pašalinti laimėtoją

Pašalinti laimėtoją

Bendra galutinė sutarties

vertė eurais ir litais (eurais ir

litais arba kita valiuta) (su/be

PVM)

4394,35 Eur be PVM

Įsipareigojimų dalis, kuriai

pasitekti tretieji asmenys kaip

subrangovai

Laimėtojas

Pirkimo dalies numeris ir

pavadinimas
II dalis. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimas 
viešojoje įstaigoje Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninėje asmenims, neturintiems asmens dokumentų, 
nuolatinės gyvenamosios vietos, nedraustiems privalomuoju 
socialiniu draudimu ir asmenims, kuriems dėl sunkios 
sveikatos būklės būtina tęsti slaugą ir palaikomąjį gydymą, 
pasibaigus finansavimui iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo po 120 dienų

Laimėjusio dalyvio

pavadinimas ir įmonės kodas

arba vardas ir pavardė

VšĮ Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Bendra galutinė sutarties

vertė eurais ir litais (eurais ir

litais arba kita valiuta) (su/be

PVM)

3283,67 Eur be PVM

Įsipareigojimų dalis, kuriai

pasitekti tretieji asmenys kaip

subrangovai

Laimėtojas

Pirkimo dalies numeris ir

pavadinimas
III dalis. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimas 
viešojoje įstaigoje Kauno slaugos ligoninėje asmenims, 
neturintiems asmens dokumentų, nuolatinės gyvenamosios 
vietos, nedraustiems privalomuoju socialiniu draudimu ir 
asmenims, kuriems dėl sunkios sveikatos būklės būtina tęsti 
slaugą ir palaikomąjį gydymą, pasibaigus finansavimui iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo po 120 dienų

Laimėjusio dalyvio

pavadinimas ir įmonės kodas

arba vardas ir pavardė

VšĮ Kauno slaugos ligoninė

Bendra galutinė sutarties

vertė eurais ir litais (eurais ir

litais arba kita valiuta) (su/be

PVM)

1072,95 Eur be PVM

Įsipareigojimų dalis, kuriai

pasitekti tretieji asmenys kaip

subrangovai

Laimėtojas

Pirkimo dalies numeris ir

pavadinimas
V dalis. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimas 
viešojoje įstaigoje Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros 
centre asmenims, neturintiems asmens dokumentų, nuolatinės 
gyvenamosios vietos, nedraustiems privalomuoju socialiniu 
draudimu ir asmenims, kuriems dėl sunkios sveikatos būklės 
būtina tęsti slaugą ir palaikomąjį gydymą, pasibaigus 
finansavimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo po 120 
dienų

Laimėjusio dalyvio

pavadinimas ir įmonės kodas

arba vardas ir pavardė

VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras
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Pašalinti laimėtoją

Pridėti dar vieną laimėtoją

Išsaugoti

Bendra galutinė sutarties

vertė eurais ir litais (eurais ir

litais arba kita valiuta) (su/be

PVM)

1074,59 Eur be PVM

Įsipareigojimų dalis, kuriai

pasitekti tretieji asmenys kaip

subrangovai

Rekomenduojame suvestus duomenis saugoti kas 15 minučių.

Perkančiosios organizacijos

vadovo arba jo įgalioto

asmens vardas ir pavardė,

pareigų pavadinimas

Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas

Pateikti

© 2012 "Valstybės žinios"

javascript:;
javascript:;

