2016-07-20 (55)

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybės įmonė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, 210083110
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Verkių g. 36, 09109 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurga Kuzmaitė, tel. (8 5)
2133139, el. paštas j.kuzmaite@rata.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 172769
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS GALUTINIO
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANO ANALIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra (toliau – perkančioji organizacija) perka Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE)
Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano (toliau – GENP) analizės paslaugas, t. y. tiekėjas
turės suteikti šias paslaugas:
1. atlikti IAE GENP 7-ojo leidimo nepriklausomą analizę;
2. atlikti Megaprojekto grafiko analizę;
3. atliktos IAE GENP ir Megaprojekto grafiko analizės pagrindu identifikuoti priemones IAE
galutinio eksploatavimo nutraukimo planui ir Megaprojekto grafiko efektyvumui (projekto
biudžeto ir įgyvendinimo termino prasme) pagerinti bei veiksmus, būtinus šių priemonių
įgyvendinimui;
4. pristatyti analizės metodiką, pirminę analizės ataskaitą ir galutinę analizės ataskaitą
suinteresuotoms institucijoms (perkančiajai organizacijai, IAE, Energetikos ministerijai ir kt.)
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
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): III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Svertas"
(į.k. 155414959)/"Empresarios Agrupados EAI" S.A.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be
PVM): 254100,00 Eur su 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: 2016-07-15
_________

2016-07-06 (52)

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybės įmonė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, 210083110
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Verkių g. 36, 09109 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurga Kuzmaitė, tel. (8 5)
2133139, el. paštas jurga.kuzmaite@rata.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 174464
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: PERSONALO VALDYMO STRATEGIJOS, APIMANČIOS
DARBUOTOJŲ VERTINIMO IR MOTYVAVIMO TVARKĄ, PARENGIMO IR
KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra perka perkančiosios organizacijos personalo valdymo strategijos, apimančios
darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarką, parengimo bei konsultavimo (sukurtos strategijos,
darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarkos įgyvendinimo, įdiegimo klausimais) paslaugas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
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): III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Thinking
organisations", į.k. 303342072
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be
PVM): 2904,00 Eur su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 30 proc.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-06-30
_________

2016-07-06 (52)

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybės įmonė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, 210083110
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Verkių g. 36, 09109 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurga Kuzmaitė, tel. (8 5)
2133139, el. paštas jurga.kuzmaite@rata.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 174494
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: GILUMINIO ATLIEKYNO PLĖTROS PLANO PARENGIMO
PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra, į. k. 210083110 perka Giluminio atliekyno plėtros plano parengimo paslaugas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
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): III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos
energetikos institutas (į.k. 111955219)/UAB "Grota" (į.k. 120938642)
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be
PVM): 28300,00 Eur su 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: 2016-06-30
_________

2016-06-08 (44)

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybės įmonė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, 210083110
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Verkių g. 36, 09109 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Jurga Kuzmaitė, tel. 8 672
70 775, el. paštas jurga.kuzmaite@rata.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 169219
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Išorinės komunikacijos strategijos ir metinio plano parengimo
paslaugų pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkančiosios organizacijos išorinės komunikacijos
strategijos ir metinio plano parengimo bei konsultavimo išorinės komunikacijos klausimais (ne
daugiau kaip 10 val.)(konsultavimas straipsnių, pranešimų spaudai rengimo klausimais ir pan.)
paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
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): III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Saldi
komunikacija", į. k. 303293885
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be
PVM): 1222,10 Eur su 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: 2016-06-03
_________

