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Viešieji pirkimai  Pirkimai
Prisijungęs kaip Lina Valčiukienė
(lina.valciukiene@kaunas.lt)

Atsijungti

Pagalba
Pirkimai

2a pirkimo forma

Į pirkimų sąrašą

I. Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys
Perkančiosios organizacijos
pavadinimas ir įmonės kodas
Adresas, pašto kodas
Kontaktinio asmens vardas,
pavardė

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867

Laisvės al. 96, LT44251 Kaunas

Lina Valčiukienė

Kontaktinio asmens el. pašto
adresas

lina.valciukiene@kaunas.lt

Kontaktinio asmens telefono
numeris

+370 37 42 58 91

Kontaktinio asmens papildomas
telefono numeris

42 27 93

Kontaktinio asmens mobilus
telefono numeris
Kontaktinio asmens fakso
numeris

+370 37 22 31 06

Kontaktinio asmens interneto
adresas
Kontaktinio asmens elektroninė
prieiga prie informacijos
Viešųjų pirkimo tarnybos
suteiktas pirkimo numeris

162067

II. Pirkimo objektas
Pirkimo pavadinimas

Trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Pirkimo objekto tipas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO, PROJEKTŲ DOKUMENTŲ RENGIMO, PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO
IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS.
Kauno miesto savivaldybės administracija numato sudaryti 3 metų preliminariąją pirkimo sutartį, su galimybe pratęsti dar 1
metams, kurios pagrindu sudarys pagrindines sutartis dėl strateginio planavimo dokumentų (Savivaldybės strateginio plėtros
plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano, sektorinių strategijų / studijų, programų), projektų dokumentų (galimybių
studijų, investicijų projektų, paraiškų finansavimui gauti) rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo.
Paslaugos

III. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
Laimėtojas
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO, PROJEKTŲ DOKUMENTŲ
RENGIMO, PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS.

http://www.vzpirkimai.lt/purchases/form2/45394
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Laimėjusio dalyvio pavadinimas
ir įmonės kodas arba vardas ir
pavardė
Numatoma bendra sutarties
vertė (eurais ir litais arba kita
valiuta) (su/be PVM)
Priežastys, dėl kurių pasirinktas
šis laimėtojas
Įsipareigojimų dalis, kuriai
pasitelkiami tretieji asmenys
kaip subrangovai

Viešieji pirkimai  Pirkimai

UAB ,,Eurointegracijos projektai (įm.k. 142122047), veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB ,,Lyderio grupė“ (įm. k. 300539

1215996,76 Eur su PVM

mažiausia kaina
nėra

Pridėti dar vieną laimėtoją

Rekomenduojame suvestus duomenis saugoti kas 15 minučių.

Perkančiosios organizacijos
vadovo arba jo įgalioto asmens
vardas ir pavardė, pareigų
pavadinimas

Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas

Išsaugoti

Pateikti

© 2012 "Valstybės žinios"

http://www.vzpirkimai.lt/purchases/form2/45394

2/2

