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Prisijungęs kaip Eglė Budrikienė

(egle.budrikiene@kaunas.lt)
Atsijungti

Pirkimai

Į pirkimų sąrašą2-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 37424379

Kontaktinio asmens

papildomas telefono numeris

Kontaktinio asmens mobilus

telefono numeris
+370 687 77 538

Kontaktinio asmens fakso

numeris

Kontaktinio asmens interneto

adresas

Kontaktinio asmens

elektroninė prieiga prie

informacijos

Viešųjų pirkimo tarnybos

suteiktas pirkimo numeris

II. Pirkimo objektas

Pirkimo pavadinimas

 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų inžinerinių statinių ir inžinerinių statinių, kuriems

pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastrinių matavimų atlikimo, kadastro duomenų tikslinimo

paslaugų teikimo pirkimas

Trumpas pirkimo objekto

apibūdinimas

 

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų nekilnojamojo turto objektų inžinerinių statinių

(susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, sporto aikštynų, taip pat visų kitų statinių, kurie nėra pastatai) ir inžinierinių

statinių, kuriems pradėtos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūros, kadastrinių matavimų atlikimo, kadastro duomenų

tikslinimo, surenkant pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (kadastro duomenų paketą), parengiant planus ir

kadastrinių matavimų bylas bei atliekant išankstinę kadastro duomenų bylų patikrą, paslaugos

Pirkimo objekto tipas  Paslaugos

III. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Laimėtojas

Pirkimo dalies numeris ir

pavadinimas

Pagalba
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Pridėti dar vieną laimėtoją

Išsaugoti

Laimėjusio dalyvio

pavadinimas ir įmonės kodas

arba vardas ir pavardė

Valstybės įmonė Registrų centras

Numatoma bendra sutarties

vertė (eurais ir litais arba kita

valiuta) (su/be PVM)

206226 Eur su PVM

Priežastys, dėl kurių

pasirinktas šis laimėtojas
Mažiausia kaina

Įsipareigojimų dalis, kuriai

pasitelkiami 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
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