
 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 
 

Prekių pirkimai 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Širvintų ligoninė, 
178298620 
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vilniaus g. 85, LT-19121 Širvintos 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Palmira Jonaitiene, tel. (8 
382) 53 585, mob. tel. +370 610 48 987, faks. (8 382) 51 946, el. paštas 
sirvintuligonine@zebra.lt 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 133575 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:  
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo – skubios 
pagalbos sk. infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų 
ligoninėje“ medicininės įrangos pirkimas. 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 3 darbo vietų stacionarus rentgeno diagnostikos 
aparatas - 1vnt.  
Radiologijos skaitmenizavimo įranga - 1vnt.  
Hematologinis analizatorius - 1vnt. 
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. "3 darbo vietų stacionarus 
rentgeno diagnostikos aparatas - 1vnt. Radiologijos skaitmenizavimo įranga - 1vnt." 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Graina" 
147736647 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 649891 

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. "Hematologinis analizatorius - 
1vnt." 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB 
"Diamedica" 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 64000 
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: 2013-07-16 

 

_________ 
 


