
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 
Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys: 

VŠĮ ŠILUTĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (ĮMONĖS KODAS 

177329059) 

RUSNĖS G. 1, LT-99185 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 61 024, FAKS. (8 441) 61 027, EL. 

PAŠTAS viesiejipirkimai@silutespspc.lt, interneto adresas www.silutespspc.lt, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 

2015 m. 
I. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 216986 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vienkartinės medicininės priemonės. 

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės. 

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti 

sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): - 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB “Skirgesa”, į.k. 234449420 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 19 995,61 Eur su PVM. 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina 

pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

IV. Šio skelbimo pateikimo data: 2015-03-19 

I. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 222896 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Dantų protezavimo instrumentai ir medžiagos. 

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės 

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti 

sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): I pirkimo dalis, II pirkimo dalis, III pirkimo dalis, IV 

pirkimo dalis, V pirkimo dalis, VI pirkimo dalis. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: I pirkimo dalis - UAB „Rema“, į.k. 

132550213; II pirkimo dalis – pripažinta pasibaigusia; III pirkimo dalis – UAB „Vilniaus medicinos servisas“, į.k. 

123070311; IV ir VI pirkimo dalys – UAB „SK Impex Service Center“, į.k. 111526860, V pirkimo dalis – UAB 

„OVD“, į.k. 126319586. 

III.3.  Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):60 243,44 Eur su PVM 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina 

pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

IV. Šio skelbimo pateikimo data: 2015-05-14 

I. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 232345 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kuro pirkimas. 

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės 

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti 

sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):  -  

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB, 

į.k. 211454910 

III.3.  Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 103 904.00 Eur su PVM 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina 

pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: - 

IV. Šio skelbimo pateikimo data: 2015-07-23 

I. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 255220 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai 

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės 

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti 

mailto:viesiejipirkimai@silutespspc.lt
http://www.silutespspc.lt/


sprendimai): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): I pirkimo dalis, II pirkimo dalis, III pirkimo dalis, IV 

pirkimo dalis, V pirkimo dalis, VI pirkimo dalis, VII pirkimo dalis. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: I, III ir IV pirkimo dalis – UAB 

„Skirgesa“, į.k. 234449420; II pirkimo dalis – UAB „Unidentas“, į.k. 126409973; V, VI ir VII pirkimo dalys 

nutrauktos. 

III.3.  Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 71 307,76 Eur su PVM 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina 

pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -  

IV. Šio skelbimo pateikimo data: 2016.01.25 

 

 

 


