
 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 
 

Prekių pirkimai 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Viešoji įstaiga Tauragės 

ligoninė, 179761936 
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  V. Kudirkos g.  2, LT-72214 Tauragė 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Regina Gudjonienė, tel. (8 

446) 62 718, mob. tel. (8 614) 78 013, el. paštas ligonine3@tvk.lt 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: - 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Biocheminis, hematologinis, gliukozės analizatoriai išsimokėtinai, 

reagentai tyrimams atlikti ir analizatorių techninė priežiūra 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  1.Analizatorius biocheminiams tyrimams atlikti: 

išsimokėtinai per 24 mėn., 1 vnt., kuriuo per 36 mėn. sutarties laikotarpį planuojama atlikti apie 

96000 tyrimų. Perkami reagentai ir pagalbinės priemonės šiam analizatoriui nurodytam tyrimų 

skaičiui bei analizatoriaus techninės priežiūros ir aptarnavimo paslauga 36 mėn. 2.Analizatorius 

hematologiniams tyrimams atlikti: išsimokėtinai per 24 mėn., 1 vnt., kuriuo per 36 mėn. sutarties 

laikotarpį planuojama atlikti apie 31000 tyrimų. Perkami reagentai ir pagalbinės priemonės šiam 

analizatoriui nurodytam tyrimų skaičiui bei analizatoriaus techninės priežiūros ir aptarnavimo 

paslauga 36 mėn. 3.Analizatorius gliukozės kiekio tyrimams atlikti: išsimokėtinai per 24 mėn., 1 

vnt., kuriuo per 36 mėn. sutarties laikotarpį planuojama atlikti apie 30000 tyrimų. Perkami 

reagentai ir pagalbinės priemonės šiam analizatoriui nurodytam tyrimų skaičiui bei 

analizatoriaus techninės priežiūros ir aptarnavimo paslauga 36 mėn. 
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek 

kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1.Automatinis hematologinis 

analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės analizatoriumi atliekamiems tyrimams bei 

analiazatoriaus techninė priežiūra. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Bendra Lietuvos 

– Italijos – JAV įmonė UAB “Instrumentation Laboratory (Lietuva) B.I., kodas 110413888 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be 

PVM): 38904,33 Eur su PVM 
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek 

kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2.Automatinis biocheminis 

analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės analizatoriumi atliekamiems tyrimams bei 

analiazatoriaus techninė priežiūra. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 

"Diamedica", kodas 111768155 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be 

PVM): 74405,74 Eur su PVM 
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek 

kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 



 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3.Automatinis gliukozės 

analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės analizatoriumi atliekamiems tyrimams bei 

analiazatoriaus techninė priežiūra. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Vitrolab", 

kodas 235279070 

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be 

PVM): 8938,80 Eur su PVM 
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, 

kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-07-25 

 

_________ 
 


