
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 
 

Prekių pirkimas 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas 

ir įmonės kodas: 

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, 

190273081 

I.1.1. Adresas, pašto kodas:   Sanatorijos g. 51, LT-62175 Alytus 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) 

kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga 

prie informacijos (jei taikoma): 

Janina Šileikienė, tel. +370 315 56 315, faks. 

+370 315 51 888 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas 

pirkimo numeris (jei taikoma): 

- 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaistų pirkimas 

 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, 

paslaugos, prekės): 

prekės 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas 

(jei taikoma): 

1-2; 7-8, 11, 18, 20, 24, 28 -vaistai 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir 

įmonės kodas arba vardas ir pavardė: 

UAB„Entafarma“, įmonės kodas 174443844 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais 

arba kita valiuta) (su/be PVM): 

21 630.96 Lt su PVM 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis 

laimėtojas: 

mažiausia kaina 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų 

dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

trečiuosius asmenis kaip subrangovus, 

subtiekėjus, subteikėjus: 

- 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas 

(jei taikoma): 

4, 12, 16, 23, 25, 27, 29, 32-35, 38  -vaistai 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir 

įmonės kodas arba vardas ir pavardė: 

UAB„Armila“, įmonės kodas 123813957 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais 

arba kita valiuta) (su/be PVM): 

33 143.04 Lt su PVM 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis 

laimėtojas: 

mažiausia kaina 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų 

dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

trečiuosius asmenis kaip subrangovus, 

subtiekėjus, subteikėjus: 

- 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas 

(jei taikoma): 

5-6, 9-10, 13-15, 17, 21-22, 26, 30, 36-37, 39-40  -

vaistai 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir UAB„Limedika“, įmonės kodas 134056779 



įmonės kodas arba vardas ir pavardė: 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais 

arba kita valiuta) (su/be PVM): 

11 861.92 Lt su PVM 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis 

laimėtojas: 

mažiausia kaina 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties 

ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų 

dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti 

trečiuosius asmenis kaip subrangovus, 

subtiekėjus, subteikėjus: 

- 

 

  

 

 

 

 

 
 


