Forma patvirtinta
VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“
2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. VĮ-11-22
(2012 m. sausio 26 d. įsakymo
Nr. VĮ-12-07 redakcija)
ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Perkančiosios organizacijos pavadinimas*
Biudžetinė įstaiga, Malūno g. 1, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.,
tel./faks. (8 426) 60809, el. p. info@zagaresrp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193375878
Įstaigos duomenys*
3 FORMA*
INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ
2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1*
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Žagarės regioninio parko direkcija,
193375878
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Malūno g. 1, Žagarė, LT-84331 Joniškio r.
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Žagarės regioninio parko direktorius
Mindaugas Balčiūnas, adresas: Malūno g. 1, LT - 84331 Žagarė, Joniškio r., tel. (8 426) 60809,
faksas (8 426) 60809, el. paštas – info@zagaresrp.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 159340
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Žagarės dvaro parko tvarkymo darbai
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Rangovas turės atlikti darbus pagal parengtą
Žagarės dvaro parko tvarkymo projektą. Statybos vieta: Žagarės dvaro sodybos (unikalus
kodas kultūros vertybių registre 965) parkas (unikalus kodas kultūros vertybių registre 139),
Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarės m., Žagariškių k. Visi darbai skirstomi į etapus.
Perkančioji organizacija esant poreikiui ir pagal turimas lėšas preliminariosios sutarties
pagrindu numatytus darbus pirks sudarant pagrindines pirkimo sutartis. Tiekėjas turės
pasirengti darbo projektą (-us).
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai
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 Žagarės dvaro parko tvarkymo
darbai
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Ūkio subjektų
grupė – UAB „IRDAIVA“, k. 300122690, UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, k. 169901489, UAB
„EKSTRA STATYBA“, k. 125859857, MB „VIRMALDA“, k. 134906131.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM):
11189598,45/9247602,02 EUR
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 30 %

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-09-08
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*
Mindaugas Balčiūnas, direktorius
* Informacija neskelbiama.
**Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį buvo
skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

