INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS
Paslaugų pirkimai
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybės tarnybos
departamentas , 188784211
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas,
interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintarė Gužauskaitė, tel. (8
5) 205 3992, faks. (8 5) 205 4864, el. paštas gintare.guzauskaite@vtd.lt, interneto adresas
www.vtd.lt, http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 173415
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros, palaikymo ir programavimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkančioji organizacija ketina įsigyti Valstybės
tarnautojų registro (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos
(toliau – VATIS) programinės įrangos priežiūros, palaikymo ir programavimo paslaugas,
apimančias VATARAS ir VATIS taikomosios programinės įrangos funkcionavimo užtikrinimą,
atsirandančių pokyčių realizavimą bei komponentų modifikavimą (konstravimą) ir įdiegimą.
Paslaugų tikslas – užtikrinti VATARAS ir VATIS pasiekiamumą ir efektyvumą naudotojams.
Planuojama įsigyti paslaugų, kurių apimtis apie 2500 programavimo darbo valandų per sutarties
įgyvendinimo laikotarpį.
Paslaugos turės būti suteiktos ne ilgiau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo sutarties
pasirašymo. Nemokama garantinė priežiūra turės būti teikiama 24 (dvidešimt keturis) mėnesius
po kiekvieno perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
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 "Insoft", į.
k. 302294870
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM):
39,93 Eur su PVM / 1 val.
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: 2016-06-10
_________

