INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI
SUTARTĮ
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Plungės rajono savivaldybės
administracija, 188714469
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Vaida Rimkutė, tel. +370
448 73 147, el. paštas vaida.rimkute@plunge.lt, interneto adresas www.plunge.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 186990
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Bibliotekos (kodas 988, Laisvės al. 19) rekonstrukcija
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Rekonstruojamas bibliotekos pastatas yra 2-jų
aukštų su rūsiu ir pastoge. Restauruojami fasadai, atliekant tinko remontą, pažeistų karnizų
remontą. Nežymiu perplanavimu pakeičiama WC vieta, numatomas sanmazgas neįgaliesiems.
Visose patalpose keičiamos grindų dangos ir atliekama pilna patalpų apdaila, keičiamos vidinės
durys. Saugomi ir restauruojami pastato pagrindiniai laiptai, jų terasinė danga restauruojama.
Rekonstruojami pastato vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengiama nauja
vėdinimo sistema, keičiama visa elektros instaliacija. Pastate pilnai keičiami telefono tinklai,
įrengiamas kompiuterinis tinklas, priešgaisrinė ir apsauginės sistemos. Taip pat naujai
projektuojama teritorijos vaizdo stebėjimo sistema bibliotekai ir laikrodinei. Prieš darbų pradžią
rangovas privalo atlikti archeologinius žvalgymus inžinerinių tinklų kasinėjimų vietose, kadangi
šios komunikacijos klojamos saugomoje teritorijoje – Plungės dvaro sodyboje.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
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): 1 Bibliotekos (kodas 988, Laisvės al.
19) rekonstrukcija
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Pamario
restauratorius“ (įm. k. 141972060)
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 349 903,79 Eur
(su PVM)
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Atitinka reikalavimus ir pasiūlė mažiausią
kainą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: IV. Sprendimo data: 2017-07-17
_________

