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DĖL PATVIRTINIMO APIE TINKAMĄ SUTARTIES ĮGYVENDINIMĄ 
 

Patvirtiname, kad 2021m. lapkričio 23 d. – 2021 m. gruodžio 20 d. pagal Valstybinės 
ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679, (toliau – Valstybinė 
ligonių kasa arba Užsakovas) ir UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, kuri veikė kartu su 
Jungtinės veiklos partneriu UAB „IPRO LT“, įmonės kodas 303021910 (toliau – Paslaugų teikėjas), 
2021 m. lapkričio 23 d. sudarytą sutartį Nr. 1SUT-510 (toliau – Sutartis), UAB „Adwisery“ su UAB 
„IPRO LT“ Valstybinei ligonių kasai  suteikė Rizikos valdymo ir tinklo stebėjimo sistemos 
gamintojo garantijos pratęsimo ir licencijų palaikymo paslaugas: 

  

Projekto pavadinimas Įgyvendinti projekto darbai 
Vertė, Eur 

be PVM 
Vertė, Eur 

su PVM 
Rizikos valdymo ir tinklo 
stebėjimo gamintojo  
„Cisco“ programinės 
įrangos – „Stealthwatch“ 
keitimo į naują 
gamintojo „Cisco“ 
programinės įrangos 
„Stealthwatch“ 
licencijavimo tipą, teisės 
naudotis šia programine 
įranga bei jos gamintojo 
garantijos ir palaikymo 
paslaugos. 

Rizikos valdymo ir tinklo stebėjimo gamintojo  
„Cisco“ programinės įrangos – „Stealthwatch“ 
keitimo į naują gamintojo „Cisco“ programinės 
įrangos „Stealthwatch“ licencijavimo tipą, 
teisės naudotis šia programine įranga bei jos 
gamintojo garantijos ir palaikymo paslaugos 
apėmė šiuos darbus:  
1. Suteiktos RVTS gamintojo – „Cisco“ 
programinė įranga – „Stealthwatch“ į naują 
gamintojo „Cisco“ programinę įrangą 
„Stealthwatch“ licencijavimo tipą migravimo 
paslaugos; 
2. Suteiktos teisės naudotis RVTS gamintojo 
„Cisco“ programine įranga – „Stealthwatch“ 
bei užtikrinta jos gamintojo garantija ir 
palaikymas 24 (dvidešimt keturiems) mėn. 

79 428,56 96 108,56  

 

Vykdydamas Sutarties reikalavimus, Paslaugų tiekėjas paslaugas suteikė tinkamai ir laiku. 
Esame patenkinti UAB „Adwisery“ ekspertų komandos profesionalumu bei jų įsiklausymu į 
Užsakovo poreikius. 
 

Informacinių technologijų departamento  
direktorius                   Aurimas Baliukevičius 
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