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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: AB „Panevėžio specialus 

autotransportas“, įmonės kodas 247025610. 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, LT-36237. 

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

adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Kornelija Petrulienė, tel. 8657 22779, el. 

paštas pirkimai@psa.lt, www.psa.lt 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118858. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Metalų pirkimas.  

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: - 

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

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Metalo 

centras“, įm. k. 110814639. 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):  147 802,76 Lt su 

PVM.  

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjo pasiūlymas atitinka visus pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus.  

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

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: nežinoma. 

 

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-03-30 

 

V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas: 

Juristė Kornelija Petrulienė 
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