
 

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 
 

Prekių pirkimai 
 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: AB „Panevėžio specialus 

autotransportas“, 247025610 
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys 

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. 

+370 45 58 66 63, mob. tel. +370 657 22 779, faks. +370 45 58 65 18, el. paštas 

pirkimai@psa.lt, interneto adresas www.psa.lt, http://www.psa.lt/ 
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140607 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:  
II.1. Pirkimo pavadinimas: Druskos (važiuojamosios dalies barstymui žiemos periodo metu) 

pirkimas.  

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos druskos:  
1. Techninė balta druska su priedu prieš susigulėjimą - iki 2000 t.  
2. Raudona techninė druska - iki 1000 t.  
3. Valgomoji vakuuminė druska - iki 30 t.  

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): 1,2  

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Baltkalis", 

įm. k. 125025140 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 634040,00 Lt 

(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 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Keluva", 

įm. k. 121543961 
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 12995,40  Lt 

(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: 2013-09-19 

 

_________ 
 


