
Informacija apie pradedamą pirkimą 

 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų 

centras „Danė“, 190979880. 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda. 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams, telefonas, faksas, el. paštas, interneto adresas ir 

elektroninė prieiga prie informacijos (URL):  

Agnė Klimavičiūtė, tel. (8 619) 61690, (8 46) 467614, el. p. viesiejipirkimai@danespc.lt 

http://danespc.lt/index.php/home; https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:  

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinės rūpybos transporto priemonė (M2 klasės).  

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nauja socialinės rūpybos priemonė 

(mikroautobusas) 1 vnt. Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota. Transporto priemonės 

klasė M2 – 16 sėdimų vietų neįskaitant vairuotojo. Galimybė pervežti vieną asmenį, sėdintį neįgaliojo 

vežimėlyje. Variklis turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 ES toksiškumo reikalavimus. 

 

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

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:  

III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas.  

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnio 1 punktu ir Klaipėdos socialinių paslaugų centro 

„Danė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų centro direktorės 2017 m. sausio 6 d. 

įsakymu Nr. V-1, 64 punktu, nutarta viešąjį pirkimą vykdyti supaprastintu atviro konkurso būdu.  

 

IV. Skelbimo išsiuntimo VPT data: 2017 m. kovo 21 d. 

 

V. Skelbimo publikavimo data: 2017 m. kovo 24 d.  
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Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas 

ir įstaigos kodas: 

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras 

„Danė“, 190979880 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo 

kontaktams, telefonas, faksas, el. paštas, 

interneto adresas ir elektroninė prieiga prie 

informacijos (jei taikoma): 

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Agnė 

Klimavičiūtė, tel. (8 619) 61690, faks. (8 46) 

497614, el. paštas: viesiejipirkimai@danespc.lt, 

www.danespct.lt, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas 

pirkimo numeris: 

184933 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinės rūpybos transporto priemonė (M2 

klasės) 

II.2. Trumpas pirkimo objekto 

apibūdinimas:  

Nauja socialinės rūpybos priemonė 

(mikroautobusas) 1 vnt. Transporto priemonė 

turi būti nauja, neeksploatuota. Transporto 

priemonės klasė M2 – 16 sėdimų vietų 

neįskaitant vairuotojo. Galimybė pervežti vieną 

asmenį, sėdintį neįgaliojo vežimėlyje. Variklis 

turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 ES 

toksiškumo reikalavimus. 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, 

paslaugos, prekės): 

Prekės 

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTĮ: 

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: Socialinės rūpybos transporto priemonė (M2 

klasės) 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir 

įmonės kodas arba vardas, pavardė: 

UAB „Silberauto“, įmonės kodas 111748996 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė 

(eurais, be / su PVM): 

49197,04 Eur (be PVM) 

59528,41 Eur (su PVM)  

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis 

laimėtojas: 

Vienintelis tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, 

priimtina kaina. 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo 

sutarties ar preliminariosios sutarties 

įsipareigojimų dalį, kuriais laimėtojas ketina 

pasitelkti trečiuosius asmenis kaip 

subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: 
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Informacija apie sudarytą sutartį 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas 

ir įstaigos kodas: 

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras 

„Danė“, 190979880 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Kretingos g. 44, 92317 Klaipėda 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo 

kontaktams, telefonas, faksas, el. paštas, 

interneto adresas ir elektroninė prieiga prie 

informacijos (jei taikoma): 

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Agnė 

Klimavičiūtė, tel. (8 619) 61690, faks. (8 46) 

497614, el. paštas: viesiejipirkimai@danespc.lt, 

www.danespct.lt, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas 

pirkimo numeris: 

184933 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinės rūpybos transporto priemonė (M2 

klasės) 

II.2. Trumpas pirkimo objekto 

apibūdinimas:  

Nauja socialinės rūpybos priemonė 

(mikroautobusas) 1 vnt. Transporto priemonė 

turi būti nauja, neeksploatuota. Transporto 

priemonės klasė M2 – 16 sėdimų vietų 

neįskaitant vairuotojo. Galimybė pervežti vieną 

asmenį, sėdintį neįgaliojo vežimėlyje. Variklis 

turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 ES 

toksiškumo reikalavimus. 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, 

paslaugos, prekės): 

Prekės 

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTĮ: 

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: Socialinės rūpybos transporto priemonė (M2 

klasės) 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir 

įmonės kodas arba vardas, pavardė: 

UAB „Silberauto“, įmonės kodas 111748996 

III.3. Bendra sutarties vertė (eurais, su 

PVM): 

59528,41 Eur  

III.4. Sutarties sudarymo data, numeris: 2017 m. balandžio 20 d. M2 KLASĖS 

TRANSPORTO PRIEMONĖS (SOCIALINĖS 

RŪPYBOS) PIRKIMO PARDAVIMO 

SUTARTIS NR. PPS-TR-KL17-1-10 
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