
 SUSITARIMAS DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL

PROGRAMĄ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMO SKATINIMAS

VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATUOSE“ KAUNO MIESTE,

FINANSINIO AUDITO PASLAUGŲ II DALIES PIRKIMO PRELIMINARIOSIOS

SUTARTIES NR. SR-810 PAKEITIMO

2021 m._____________d.  Nr._________

Kaunas

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas),

įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-693 jai

suteiktas centrinės perkančiosios organizacijos teises, atstovaujama Investicijų ir projektų skyriaus

vedėjos Aistės Lukaševičiūtės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2021 m.

kovo 29 d. įsakymu Nr. A-1015 suteiktus įgaliojimus, ir Pirkimo laimėtojas – UAB „LEXIN auditas“

(toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktorės Alinos Martinkienės, veikiančios pagal

uždarosios akcinės bendrovės įstatus, toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis, atsižvelgdamos į tai, kad

2021 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. SR-810 (toliau – Sutartis) 60.4 papunktyje dėl techninės klaidos

buvo pateiktas I pirkimo objekto dalies 4 priedas „Kauno miesto savivaldybės įstaigų, dalyvaujančių

projektų, įgyvendinamų pagal programą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo,

geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties

pastatuose“ sąrašas“, ir vadovaudamosi Sutarties 35 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 60.4 papunktyje nurodytą 4 priedą „Kauno miesto savivaldybės įstaigų,

dalyvaujančių projektų, įgyvendinamų pagal programą „Atsinaujinančių energijos išteklių

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir

gyvenamosios paskirties pastatuose“ sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2. Susitarimas sudaromas elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis ir įsigalioja nuo tos

dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas

tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIDEDAMA. Kauno miesto savivaldybės įstaigų, dalyvaujančių projektų, įgyvendinamų

pagal programą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos,

biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ sąrašas,

 4 priedas, 2 lapai.

Elektroninio dokumento nuorašas
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ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

  Užsakovas                                               Paslaugų teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Kodas 188764867

A. s. LT444010042500010078

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 37) 42 47 06

Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

                                                       A. V.

_________________________

(parašas)

Aistė Lukaševičiūtė

UAB „LEXIN auditas“

Tilžės g. 68, LT-78157 Šiauliai

 Kodas 302552694

A. s. LT924010044200896066

 Luminor Bank AS, banko kodas 40100

 Tel.: (8 41) 55 24 49, el. p. info@lexin.lt

Direktorė

                         A. V. 

_________________________

(parašas)

Alina Martinkienė



202_ m. __________________ d.

Papildomo susitarimo Nr. _______  

4 priedas (II pirkimo objekto     

dalims)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, DALYVAUJANČIOS PROGRAMOJE

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS

ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATUOSE“ SĄRAŠAS

II pirkimo objekto dalis (vertė nuo 46–80 tūkst.)

1.
Viešoji įstaiga Kauno miesto 

poliklinika
„100 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinika“

2.
Kauno Prano Mašioto pradinė 

mokykla

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Prano Mašioto  pradinėje mokykloje“

3.
Kauno sanatorinis lopšelis-

darželis „Pušynėlis“ 

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno sanatoriniame lopšelyje - darželyje „Pušynėlis“

4. Kauno Panemunės pradinė 

mokykla 

„72 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Panemunės pradinėje mokykloje“

5. Kauno mokykla-darželis 

„Rūtelė“

„60 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

mokykloje-darželyje „Rūtelė“

6. Kauno Antano Smetonos 

gimnazija

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Antano Smetonos gimnazijoje“

7. Kauno Montesori mokykla-

darželis „Žiburėlis“ 

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Montesori  mokykloje -darželyje „Žiburėlis“

8. Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazija 

„80 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje“

9. Kauno Vaišvydavos pagrindinė

mokykla

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje“

10. Kauno Kovo 11-osios 

gimnazija

„66 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje“

11.
Kauno Palemono gimnazija

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Palemono gimnazijoje“

12.
Kauno Rokų gimnazija

„95 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Rokų gimnazijoje“

13. Kauno Dainavos progimnazija
„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Dainavos progimnazijoje“

14.
Kauno technologijos 

universiteto inžinerijos licėjus

„75 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje“

15.
Kauno „Nemuno“ mokykla

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno „Nemuno“ mokykloje“
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16.
Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazija 

„75 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje“

17.
Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazija

„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje“

19. Kauno „Aušros“ gimnazija
„90 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno „Aušros“ gimnazijoje“

19.
Kauno Simono Daukanto 

progimnazija 

„85 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Simono Daukanto progimnazijoje“

20.
Kauno Šančių mokykla-

daugiafunkcinis centras

„70 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno Šančių mokykloje - daugiafunkciniame centre“

21.
Kauno lopšelis-darželis 

„Rasytė“

„55 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas 

Kauno lopšelyje-darželyje „Rasytė“

_____________________________
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