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Prisijungęs kaip Vytė Steponavičienė
(vyte.steponaviciene@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
Kontaktiniai duomenys

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867

Laisvės al. 96, LT44251 Kaunas
Vytė Steponavičienė, tel. +370 37 42 47 47, faks. +370 37 22 31 06, el. paštas vyte.steponaviciene@kaunas.lt, interneto
adresas www.kaunas.lt

Viešųjų pirkimo tarnybos
suteiktas pirkimo numeris

II. Pirkimo objektas
Pirkimo pavadinimas
Trumpas pirkimo objekto
apibūdinimas

Pirkimo objekto tipas

Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas
Perkamos šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių techninių projektų parengimo paslaugos ir įrenginių
remonto darbų, vadovaujantis tiekėjo parengtais techniniais, projektais atlikimas Kauno miesto savivaldybės 21 švietimo
įstaigų valdomuose pastatuose (22 pastatai). Pirkimo objektas skirstomas į 5 dalis, sugrupuojant švietimo įstaigų šilumos
punktus po 4 arba 5 į vieną pirkimo dalį
Darbai

III. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
Laimėtojas 1
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

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

I pirkimo dalis – „Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų
pastatuose (Kauno lopšelisdarželis „Rokutis“, Baltaragio g. 2, Kaune; Kauno Senamiesčio progimnazija, Nemuno g.
12, Kaune; Kauno 1oji muzikos mokykla, J. Gruodžio g. 25, Kaune; Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, šv.
Gertrūdos g. 33, Kaune, Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaune) projektavimo paslaugų ir remonto
darbų pirkimas“
UAB „Santermita“, 236043660

26 685,21 Eur (su PVM)

mažiausia kaina



Laimėtojas 2
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

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

http://vzpirkimai.lt/purchases/form2/49396

II pirkimo dalis – „Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų
pastatuose (Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla, Šiaurės pr. 73, Kaunas; Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla, Ašigalio g.
23, Kaune; Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Žeimenos g. 58, Kaune, Kauno lopšelisdarželis „Žara“,
Ašigalio g. 13, Kaune) projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas“
UAB „Axis Power“ (135175277) , veikianti jungtinės veiklos sutartimi su AB „Axis Industries“ (165707056)

30 897,41 Eur (su PVM)

mažiausia kaina

UAB „Šiluminės energijos sistemos“  statinio elektros inžinerinių sistemų, vandentiekio inžinerinių sistemų, procesų
valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbai
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Laimėtojas 3
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

III pirkimo dalis – „Šilumos punktų šildymo įrenginių Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose (Kauno
lopšelisdarželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214, Kaune; Kauno Aleksandro Kačanausko vaikų muzikos mokykla, Aušros
g. 32, Kaune; Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“, Geležinio Vilko g. 9, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Malūnėlis“,
Kovo 11osios 48, Kaune) projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas“

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas ir įmonės kodas
arba vardas ir pavardė

UAB „Axis Power“ (135175277) , veikianti jungtinės veiklos sutartimi su AB „Axis Industries“ (165707056)

Numatoma bendra sutarties
vertė (eurais ir litais arba kita
valiuta) (su/be PVM)

23 340,94 Eur (su PVM)

Priežastys, dėl kurių
pasirinktas šis laimėtojas

mažiausia kaina

Įsipareigojimų dalis, kuriai
pasitelkiami tretieji asmenys
kaip subrangovai

UAB „Šiluminės energijos sistemos“  statinio elektros inžinerinių sistemų, vandentiekio inžinerinių sistemų, procesų
valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbai

Laimėtojas 4
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

IV pirkimo dalis – „Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų
pastatuose (Kauno lopšelisdarželis „Drevinukas“, R. Kalantos g. 116, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Gintarėlis“,
Baltijos g. 28, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Židinėlis“, Pikulo g. 31, Kaune; Kauno Prano Daunio aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centras, Bajorų g. 12, Kaune) projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas“

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas ir įmonės kodas
arba vardas ir pavardė

UAB „Axis Power“ (135175277) , veikianti jungtinės veiklos sutartimi su AB „Axis Industries“ (165707056)

Numatoma bendra sutarties
vertė (eurais ir litais arba kita
valiuta) (su/be PVM)

30 332,47 Eur (su PVM)

Priežastys, dėl kurių
pasirinktas šis laimėtojas

mažiausia kaina

Įsipareigojimų dalis, kuriai
pasitelkiami tretieji asmenys
kaip subrangovai

UAB „Šiluminės energijos sistemos“  statinio elektros inžinerinių sistemų, vandentiekio inžinerinių sistemų, procesų
valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbai

Laimėtojas 5
Pirkimo dalies numeris ir
pavadinimas

V pirkimo dalis – „Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų
pastatuose ( Kauno lopšelisdarželis „Bitutė“, Taikos pr. 10, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Kodelčiukas“, S. Raštinio
g. 21, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Radastėlė“, Tvirtovės al. 86A, Kaune; Kauno lopšelisdarželis „Žiedelis“, M.
Jankaus g. 40A, Kaune; Kauno vaikų darželis „Nykštukas“, Seinų g. 7, Kaune) projektavimo paslaugų ir remonto
darbų pirkimas“

Laimėjusio dalyvio
pavadinimas ir įmonės kodas
arba vardas ir pavardė

UAB „Santermita“, 236043660

Numatoma bendra sutarties
vertė (eurais ir litais arba kita
valiuta) (su/be PVM)

27 147,80 eur (su PVM)

Priežastys, dėl kurių
pasirinktas šis laimėtojas

mažiausia kaina

Įsipareigojimų dalis, kuriai
pasitelkiami tretieji asmenys
kaip subrangovai

Šio skelbimo išsiuntimo data
Perkančiosios organizacijos
vadovo arba jo įgalioto
asmens vardas ir pavardė,
pareigų pavadinimas



20160607
Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas

© 2012 "Valstybės žinios"
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