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2012 m. balandţio 3 d. Nr. 2A-(4.8)-024
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VĮ Ţemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūra, įmonės kodas – 110073873:
I.1.1. Adresas, pašto kodas: L. Stuokos- Gucevičiaus g. 9-12, 01122 Vilnius, Lietuva:
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams – Aivara Masionienė, telefonas - 2685077,
faksas - 2685061, el. paštas – a.masioniene@litfood.lt; Ugnė Gudelytė, telefonas – 2649033, faksas
– 2685061, el. paštas – u.gudelyte@litfood.lt ; interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie
informacijos (URL): http://www.litfood.lt/default.aspx.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: tarptautinės parodos „World of Private Label 2012“ stendo projekto
koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo bei stendo įrangos nuomos paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: tarptautinės prekių ţenklų parodos „World of Private
Label 2012“, kuri vyks Amsterdame (Nyderlandų Karalystė), 2012 m. geguţės 22-23 dienomis, 90
kv. m. ploto stendo projekto koncepcijos sukūrimas ir įrengimas pagal sukurtą projektą. Perkamų
paslaugų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų priede Nr. 2.
Stendo įrengimo vieta: „RAI Ehhibition Centre“ parodų centras, Amsterdamas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŢASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas.
III.2. Prieţastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: siekiant atrinkti tiekėją, galintį
pateikti Agentūrai geriausią pasiūlymą.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-04-03
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:* VĮ
Ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros l. e. pareigas generalinis direktorius
Germanas Lamsodis.
* Informacija neskelbiama.
Originalas paštu nebus siunčiamas

