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2012 m. balandţio16 d. Nr. 2A-(4.8)-027
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, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aivara Masionienė, telefonas 2685077, faksas - 2685061, el. paštas – a.masioniene@litfood.lt; Dalia Ruščiauskienė, telefonas –
2685068, faksas – 2685061, el. paštas – d.rusciauskiene@litfood.lt; interneto adresas(-ai) ir
elektroninė prieiga prie informacijos (URL): http://www.litfood.lt/default.aspx.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris**: 117851.
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: socialinės vaizdo reklamos transliavimo paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: TV klipo transliavimas dvejose nacionalinėse
televizijose, kurių, pagal „TNS LT" atliktą metinė ţiniasklaidos tyrimų apţvalgą 2010 metais, TV
kanalų ţiūrėtas laikas yra ne maţesnis nei 6%. Reklama transliuojama penktadieniais, šeštadieniais
ir sekmadieniais per vaikų laidas, o pirmadieniais – ketvirtadieniais – informacinėse ţinių laidose.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): 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): 1
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „ADCOM“
(300597228).
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 67 155 Lt.
III.4. Jei ţinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai
laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: tretieji asmenys bus pasitelkti
socialinės vaizdo reklamos transliavimui.
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-04-16.
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*
* Informacija neskelbiama.** Pirkimo numeris nurodomas, jei apie šį pirkimą arba apie priimtą
sprendimą sudaryti sutartį buvo skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

