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INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ 

Darbų/paslaugų/prekių pirkimas 

1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

1.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras, kodas 151479265. 

1.1.1. Adresas, pašto kodas: Vokiečių g. 10, 68137 Marijampolė. 

1.1.1. 1.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aivaras Vaivada, tel. (8 343) 

54204, faks. (8 343) 53 986, el. paštas a.vaivada@maatc.lt , interneto adresas https://www.maatc.lt . 

1.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: netaikoma. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS: 

2.1. Pirkimo pavadinimas: Cheminių medžiagų ir žvakinių filtrų, reikalingų atvirkštinės osmozės 

filtrato valymo įrenginio technologiniam procesui, tiekimas ir priežiūra“ 

2.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Sąvartyno nuotekos ir filtratas valomos atvirkštinės 

osmozės įrenginiu. Valant atvirkštinės osmozės būdu nenaudojami jokie papildomi cheminiai ar 

oksidaciniai procesai. Tai vyksta mechaniniu būdu membranai atskiriant iš nuotekų ir filtrato 

vandenį ir jame ištirpusias chemines priemaišas. Membrana sulaiko ištirpusias organines ir 

neorganines medžiagas bei sukoncentruoja jas į koncentratą, o vandens molekulės yra 

praleidžiamos pro membraną. Vanduo praėjęs pro membraną yra visiškai švarus ir gali būti 

išleidžiamas į gamtą. Sukoncentruotos cheminės priemaišos grąžinamos atgal į sąvartyną, iš kur 

jos lietaus vandens ir buvo išplautos. Tam kad įrenginys išvalytų filtratą iki reikiamų normų, 

membranų porų reguliavimui, jų praplovimui, naudojamos cheminės medžiagos. 

2.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės 

 

3. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek 

kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)): 

3.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): netaikoma 

mailto:a.vaivada@maatc.lt


3.2.  Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Švarus vanduo“, 

įmonės kodas: 300602091 

3.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 25.482,02 Eur su 

PVM. 

3.4.  Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai 

laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: netaikoma. 

3.5. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-10-15 


