UAB „Finnfoam“ Terminalo g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Tel. (8-650) 61293,
faks. (8-5) 261 7374, el. paštas egidijus.sutkus@finnfoam.lt
Įmonė registruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“,
įmonės kodas 300642584, PVM kodas LT100004119214
vykdydama projektą „UAB ”Finnfoam” gamybinės veiklos pradžia diegiant naujas
technologijas“
Perkamos prekės
Pirkimo procedūra

Pirkimo dokumentus
galima gauti

Pasiūlymų pateikimo
terminas ir adresas

SKELBIA KONKURSĄ
Ekstruzinio polistirolo (XPS) perdirbimo linija
Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie
nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212
(Valstybės žinios, 2008-06-17, Nr. 69-2641)
Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2009 m. rugsėjo 23
d. 10:00 val. Lietuvos laiku:
Egidijus Sutkus, Terminalo g. 3, Biruliškių k., LT-54469
Kauno r., Tel. (8-650) 61293 ir (arba) el. paštu
egidijus.sutkus@finnfoam.lt
Pirkimo dokumentai pateikiami, Tiekėjui pateikus laisvos
formos paraišką pirkimo dokumentams gauti ir per
paskutinius tris metus, plastiko plokščių gamybos pramonėje
atliktų didžiausių, ne mažesnių nei 0,345 mln. Lt vertės
analogiškų (XPS gamyboje) ir/ar giminingų projektų sąrašą.
Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti
pateiktas raštu Pirkėjui šiuo adresu Terminalo g. 3, Biruliškių
k., LT-54469 Kauno r, iki 2009-09-23 17:00 val. Lietuvos
laiku.

The private limited liability company „Finnfoam“, enterprise code 300642584, VAT code
LT100004119214, Terminalo st. 3, Biruliškių v., LT-54469 Kaunas r. ,Lithuania, tel.
+370 650 61293, fax. +370 5 2617374
implementing the project
„JSC „Finnfoam“ manufacturing activity start with implementing latest technologies“
ANNOUNCES THE TENDER
Goods to purchase:
Recycling line for XPS
Procurement procedure:
The tender is implemented in compliance with the
specification for the Implementation and Supervision of
Procurement by Legal Entities which are not Contracting
Parties according to the Law of Procurement of the Republic

Tender dossier is
available at:

Deadline and address for
the offers submission :

of Lithuania, approved by Order No.1K-212 (Official
Gazette, 17.06.2008, No.69-2641)
From the date of this announcement until September 23th,
2009 10:00 a.m. (Lithuanian time), under the written request,
at the address Terminalo st. 3, Biruliškių v., LT-54469
Kaunas
r.,
Lithuania
and
(or)
by
e-mail:
egidijus.sutkus@finnfoam.lt
Tender dossier is submitted under Supplier written request
with presented the Supplier’s list of larger then 0,345 mln.
Litas (app. 100 thousand EUR) projects in plastic panels
business (XPS or related) within last three years.
An offer prepared according to the tender conditions must be
submitted to the Buyer in Lithuanian and/or English language
by September 23th, 2009 10:00 a.m. (Lithuanian time) to the
following address Terminalo st. 3, Biruliškių v., LT-54469
Kauno r., Lithuania.

