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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: „Kompiuterinės programos atliekų turėtojų registro administravimui ir 

sąskaitų už suteiktas paslaugas rašymui modulio pirkimas“ 

2.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Atsiskaitymų modulis bus skirtas registruoti, saugoti, 

analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų paslaugų informaciją, išrašyti sąskaitas mokėtojams už 

suteiktas paslaugas pagal darbų įvykdymo faktą ar pagal tarifus, sekti atsiskaitymus už suteiktas 

paslaugas, valdyti įsiskolinimus, permokas. Modulis turi būti sukurtas naudojant serveris-klientas 

architektūra. Kiekvienam modulio vartotojui sukuriamos prisijungimo vardas ir suteikiamos teisės 

leidžiančios ar draudžiančios vienus ar kitus veiksmus modulyje. Duomenų bazėje saugomi mokėtojai 

su jų duomenimis, objektai, kuriems suteikiamos paslaugos ir mokėtojai už tai gauna sąskaitas, taip pat 

saugomos sutartys, kuriose nurodoma koks mokėtojas už kokius objektus turi mokėti ir kokios 

paslaugos tiems objektams teikiamos. Prie kiekvieno mokėtojo sekama jo mokėjimų istorija, turi būti 

matomos visi mokėtojui pateikti dokumentai ir visi atlikti mokėjimai. 

2.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos 

 

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 „Technologinių 

paslaugų sprendimai“, įmonės kodas: 160430566 

3.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 12.000,00 Eur be 

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: 2016-05-12 


