MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA
INFORMACIJA APIE KITUS PIRKIMUS
PRADEDAMI PIRKIMAI

Pirkimo objektas

Vilniaus inovacijų
forumo
organizavimo
paslaugos

Internetinės
svetainės vystymo
ir priežiūros
paslaugos

Mokymų
organizavimo
paslaugos

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo
priežastys
Supaprastintas atviras
konkursas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 84 str. 2 p. ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūros direktoriaus 2017 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. 2V-1
patvirtintų Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių 97.1 ir 98 p.
Supaprastintas atviras
konkursas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 84 str. 1 p. ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūros direktoriaus 2017 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. 2V-1
patvirtintų Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių 97.1 ir 98 p.
Supaprastintas atviras
konkursas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 84 str. 2 p. ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūros direktoriaus 2017 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. 2V-1
patvirtintų Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
supaprastintų viešųjų pirkimų

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO
SUTARTYS
Numatoma
pirkimo
sutarties
kaina (Eur,
su PVM)

SUDARYTOS PIRKIMO SUTARTYS

Laimėjęs
dalyvis

Dalyvio
pasirinkimo
priežastys

Informacija
apie
subrangovus,
subtiekėjus,
subteikėjus

Numatoma
pirkimo
sutarties
kaina (Eur, su
PVM)

Informacija
apie
subrangovus,
subtiekėjus,
subteikėjus

Kita informacija

263 554,00

-

-

-

-

-

-

26 559,50

MB "Martelga"

Pasiūlyta
mažiausia
kaina

-

-

-

-

24 044,30

UAB "Avenire"

Pasiūlyta
mažiausia
kaina

-

-

-

taisyklių 97.1 ir 98 p.
Ekspertinių
paslaugos
tarptautinių
klasterių politikos
klausimais
Galimybių studijos
parengimo
paslaugos

Televizijos laidų
sukūrimo,
transliavimo ir jų
sklaidos paslaugų
pirkimas

Atviras konkursas. Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 42 str. 1 d. 1 p.
Atviras konkursas. Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 42 str. 1 d. 1 p.
Supaprastintas atviras
konkursas, Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 84 str. 2 p. ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūros direktoriaus 2017 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. 2V-1
patvirtintų Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklių 97.1 ir 98 p.

59 500,00

-

-

-

-

-

-

40 000,00

-

-

-

-

-

-

203 455,00

-

-

-

-

-

-

__________________

