INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI
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@vrm.lt, interneto adresas
www.vtd.lt, http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 158756
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: VATARAS ir VATIS išrašų ir kitų dokumentų formavimo ir teikimo
sukūrimo ir įdiegimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas – modernizuojant Valstybės
tarnautojų registrą (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)
sukurti VATIS posistemę, skirtą organizuoti Valstybės tarnybos departamento darbuotojų darbo,
dokumentų ir užduočių valdymo procesus (DUVS).
Įsigijus paslaugas planuojama realizuoti šiuos uždavinius:
1. Optimizuoti Valstybės tarnybos departamento teikiamų paslaugų procedūras, sukurti 4 brandos
lygio elektronines paslaugas, gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, jų darbuotojų
bei viešųjų fizinių asmenų aprūpinimą informacija, susijusia su žmogiškųjų išteklių valdymu
valstybės tarnyboje;
2. Sukurti VATIS posistemę, skirtą organizuoti Valstybės tarnybos departamento darbuotojų
darbo, dokumentų ir užduočių valdymo procesus;
3. Atlikti Valstybės tarnybos departamento darbuotojų, dirbsiančių su VATIS DUVS, mokymus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "IDAMAS",
į/k 125838158
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 34700,00
Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Vienintelis teikėjas, pateikęs pasiūlymą,
kuris atitinka konkurso dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ir
pasiūlyta kaina perkančiajai organizacijai yra priimtina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-04-01
_________

