
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS 

Prekių pirkimai 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras, 301618682. 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-

ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Lina Laukaitienė, tel. +370 343 59213, mob. tel. +370 698 

38 538, faks. +370 343 50918, el. paštas l.laukaitene@marijampolesvsb.lt, interneto adresas 

www.marijampolesvsb.lt 

 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 254874 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rizikos veiksnių ir aplinkos įvertinimo komunikacijos ir ugdymo darbo priemonių 

Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams pirkimas.  

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Magnetų rinkinys "Rūkymo žala"-13 vnt., magnetų rinkinys 

"Alkoholio žala"-13 vnt., magnetų rinkinys "Mergaičių brendimas"-11vnt., magnetų rinkinys "Berniukų 

brendimas"-11 vnt., magnetų rinkinys "Emocinė sveikata"-24 vnt.,   „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo 

stendas su dirbtiniais maisto produktais-13 vnt., magnetų rinkinys „ Maitinkis sveikai“-13 vnt., antsvorį 

imituojanti liemenė (vaikiškas dydis)-9 vnt., modelių rinkinys: riebalų gumulėlis ir raumenų masė -15 vnt., 3-

D stovas „Narkotikų vartojimo padariniai“ -15 vnt.,  3-D stendas „Piktnaudžiavimo alkoholiu padariniai“ -2 

vnt.,  3D rūkymo pasėkmių stendas-2vnt.,  dantų modelis su dantų šepetėliu-9 vnt., modelių rinkinys: sveikas 

ir „negyvas” plautis-15 vnt., liemenė Heimlicho manevro mokymams-15 vnt., rinkinys: mikroorganizmai 

maišelyje, UV žibintuvėlis-13 vnt., menstruacijų ciklo modelis-13 vnt., žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“-

27 vnt., girtumo akiniai- 14 vnt., dervų modelis- 15 vnt., užsikimšusios arterijos modelis-15 vnt., mitybos 

kamuolys- 13 vnt., modelis „Greito maisto riebalai mėgintuvėliuose“-20 vnt., rinkinys "Kelio ženklai A+“-13 

vnt. 

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): netaikoma 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mokslo technologijos“, 

įmonės kodas 302499665. 

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM ): 64355,53  Eur su PVM/ 

53186,39  Eur be 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: 2016-02-12 

http://www.marijampolesvsb.lt/

