INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Viešųjų pirkimų tarnyba,
188656261
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Ieva Gajauskaitė, tel. (8 5) 219 7048, faks. (8 5) 213 6213, el.
paštas Ieva.Gajauskaite@vpt.lt, interneto adresas www.vpt.lt, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 187805
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų pirkimų informacinių sistemų infrastruktūros priežiūros ir
vystymo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Viešųjų pirkimų tarnyba supaprastinto atviro
konkurso būdu numato įsigyti Viešųjų pirkimų informacinės sistemos priežiūros ir vystymo
paslaugas. Įsigyjamos Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS)
infrastruktūros priežiūros ir vystymo paslaugos, kurios apima TIS infrastruktūros techninės ir
programinės įrangos funkcionavimo užtikrinimą, TIS infrastruktūros resursų stebėseną ir kontrolę,
TIS infrastruktūros technologinių procesų optimizavimą. TIS priežiūros paslaugos apima paslaugų
įvykių registravimą, TIS infrastruktūros stebėjimą, einamuosius ir profilaktinius priežiūros darbus,
paslaugų įvykių sprendimą, priežiūros paslaugų ataskaitų rengimą. TIS vystymo paslaugos apima
papildomų užsakymų teikimą, susijusių su TIS infrastruktūros plėtra ir keitimu (pvz. virtualių
tarnybinių stočių įdiegimas, duomenų bazių migracija, testavimo aplinkų sukūrimas,
nepertraukiamo maitinimo šaltinių baterijų keitimas ir pan.). Detalūs reikalavimai Paslaugoms yra
pateikti viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):
Viešųjų pirkimų informacinių sistemų infrastruktūros priežiūros ir vystymo paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas:
UAB „BAIP“ jungtinėje veikloje su UAB „Algoritmų sistemos“, 301318539
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (su/be PVM): Sutarties vertė be PVM – 39 520,00 Eur,
sutarties vertė su PVM – 47 819,20 Eur.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina (pasiūlymas atitinka
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: IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-08-21
_________

