
 

 

 

                                           

         

ROKIŠKIO LOPŠELIS–DARŽELIS „NYKŠTUKAS” 

 

 
Biudžetinė įstaiga,  Laisvės g. 15,  42116  Rokiškis,   tel. (8 458) 51 093. 

el. paštas rokiskio.nykstukas@gmail.com  

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190227842 
 
 
 
 

KVIETIMAS 

DALYVAUTI  PARENKANT MAISTO  PREKIŲ  TIEKĖJĄ  
2016-12-01 

Rokiškis 

 

Rokiškio lopšelis–darželis „Nykštukas“ (toliau-perkančioji organizacija), vadovaudamasi 
perkančiosios organizacijos lopšelis-darželis „Nykštukas“ direktoriaus 2016-07-11 įsakymu Nr.    
V-19 patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis organizuoja mažos vertės pirkimą 
apklausos būdu maisto produktams, siekiant sudaryti sutartis dėl maisto produktų tiekimo 2017 
metams.  
Maisto produktai skiriami priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdytinių maitinimui, 

todėl maisto prekėms keliami specifiniai reikalavimai, turintys užtikrinti sveiką ir saugų 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimą: neturėti savo sudėtyje maisto produktų 

pakaitalų, vaikų sveikatai žalingų konservantų. Maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti 

skirtuose maisto produktuose, sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

Nr. V-964 patvirtinto 2011 m. lapkričio 11 d. „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“, Lietuvos 

respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.  
Tiekėjas, nusprendęs dalyvauti maisto produktų pirkimo apklausoje, privalo iki 2016 

metų gruodžio 15 d. 13 val. pateikti perkančiajai organizacijai raštu (paštu arba pristatant į 

perkančiosios organizacijos buveinę) savo pasiūlymą (spausdinamas ant firminio įmonės blanko), 

kuriame turi būti nurodyti įmonės rekvizitai, įsipareigojimas tiekti produkciją pasiūlymo prieduose 

(pridedami prie pasiūlymo) nurodytomis kainomis. Pasiūlymas turi būti tiekėjo vadovo ar įgalioto 

atstovo pasirašytas ir patvirtintas įmonės anspaudu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti 

perkančiajai organizacijai dokumentus, patvirtinančius jo teisę verstis maisto produktų tiekimu į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei tiekėjo technines galimybes (saugiai, sveikai ir laiku) tiekti 

maisto produktus, įskaitant reikalavimus maisto produktų tiekimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

techninėms priemonėms.  
Informuojame Jus, kad perkančiosios organizacijos planuojami nupirkti prekių 

orientaciniai kiekiai yra numatyti šio kvietimo prieduose. Perkančioji organizacija neįsipareigoja 

nupirkti būtent tokį kiekį, koks yra nurodytas kvietimo prieduose pateiktose lentelėse (kiekiai gali 

kisti - tiek didėti, tiek mažėti) ir būtent tokių produktų, kokie yra nurodyti kvietimo prieduose 
pateiktose lentelėse (produktų sąrašai yra pavyzdiniai ir priklausomai nuo perkančiosios 

organizacijos poreikių jie gali kisti, be to šie sąrašai nėra baigtiniai – perkančioji organizacija gali 
užsakyti kitų, sąrašuose nenurodytų produktų).  

Su apklausos nugalėtoju bus pasirašoma sutartis dėl prekių kainų, apytikslio 
planuojamų nupirkti prekių kiekio, kokybės, prekių pristatymo, atsiskaitymo sąlygų ir kitų 
planuojamo pirkimo sąlygų.  

Kontaktinis asmuo maisto prekių pirkimo klausimais: Ūkvedė Daiva 

Kriaučiūnienė, telef. 8 458 51093, Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ Laisvės g.-15, 

Rokiškis
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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKSTUKAS“ 

MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2017 METAIS, TAIKANT MAŽOS VERTĖS 

PIRKIMUS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Perkančioji organizacija: Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“, Laisvės g.15 
Telefonas: (8 458) 51093. Įgaliotas asmuo – Daiva Kriaučiūnienė, Viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas.  

2. Maisto produktų pirkimas 12 mėnesių laikotarpiui, taikant mažos vertės pirkimą 
apklausos būdu.  

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų 
ir konfidencialumo reikalavimų.  

4.Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme.  
5. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei 

šios apklausos sąlygomis. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

6.  Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ perka šiuos maisto produktus: 
6.1  žuvies ruošiniai ir konservai,– kodas 15200000-0  
6.2  gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai – kodas 15400000-2  
6.3 grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai – kodas 15600000-4 
6.4  įvairūs maisto produktai – kodas 15800000-6  
6.5  vaisių ir daržovių sultys – kodas 15320000-7  
6.6  kepyklų produkcija – kodas 15612500-6  
6.7 gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai – kodas 15100000-9 
6.8  pieno produktai – kodas 15500000-3  
6.9 vaisiai, daržovės ir panašūs produktai – kodas 15300000-1  
7. Perkamų prekių savybės ir kiekiai nurodyti pateiktame sąlygų priede Nr. 1. 

8. Prekės tiekiamos nuo 2017 metų. 

9. Pirkimo objektas gali būti skirstomas į dalis. 
10. Prekių pristatymo vieta: Lopšelis-darželis „Nykštukas“ Laisvės g. - 15, Rokiškis 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 
11. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus: 
 

Eil. Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

Nr.   dokumentai 

1 Tiekėjas turi būti Lietuvos Respublikos Įmonės registravimo  pažymėjimo  kopija, 

 įstatymų nustatyta tvarka registruota įmonė ūkininko ūkio  registravimo  pažymėjimo 



     kopija    
   

2 Tiekėjas turi turėti Visuomenės sveikatos Leidimo- higienos paso verstis komercine- 
 centro  išduotą  leidimą-higienos  pasą ūkine veikla kopija   

 leidžiantį užsiimti ūkine-komercine veikla:     

 gaminti, auginti ir prekiauti      

3 Tiekėjo veiklos pobūdis turi atitikti pirkimo Įmonės įstatų dalies, kurioje nurodyta veikla, 
 objekto specifiką   kopija    

4 Įmonėje turi būti pradėta diegti arba įdiegta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
 RVASVT sistema   pažyma dėl RVASVT sistemos įdiegimo 

     (Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 

     pažymą apie tai, kad tiekėjo įmonė yra 

     Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 

     priežiūroje ir jo gaminama produkcija atitinka 

     kokybės reikalavimus)   

5 Tiekėjas negali būti bankrutavęs, Valstybinės įmonės registrų centro pažyma 
 likviduojamas, sustabdęs savo veiklą, iškelta     

 bankroto byla, vykdomos neteisminės     

 bankroto procedūros      

6 Tiekėjas turi būti atsiskaitęs su valstybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma 
 savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių 
 fondais    biudžetais  ir  valstybės  pinigų  fondais 

     (pažyma laikoma galiojančia, jei nuo jos 

     išdavimo dienos nebus praėję daugiau kaip 30 

     dienų)    

7 Tiekėjas negali būti įsiskolinęs valstybinio Valstybinio socialinio draudimo fondo 
 socialinio draudimo fondo biudžetui valdybos pažymą dėl įsiskolinimo VSDF 

     biudžetui (pažyma laikoma galiojančia, jei 

     nuo jos išdavimo dienos nebus praėję daugiau 

     kaip 30 dienų)   

 

12. Viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad tiekėjas pateikė netikslius arba 
neišsamius duomenis ir, jeigu, Komisijai paprašius tiekėjas ne vėliau per 3 darbo dienas nepateikė 
patikslinimo, turi teisę atmesti šio tiekėjo pasiūlymą.  

13. Tiekėjo pasiūlymą turi sudaryti: 

13.1 siūlomų maisto produktų kainų pasiūlymas;  
13.2 siūlomų maisto produktų atitikimo Lietuvos Respublikoje galiojantiems 

standartams bei kokybę įrodančių dokumentų kopijos;  
13.3 tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai; 

13.4. pilnas tiekėjo tiektinų produktų asortimentas su mato vieneto kainomis. 

14. Pasiūlyme turi būti pateiktos pirkimo objekto dalies visų pozicijų kainos. 

 

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 
15. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai daliai, kelioms dalims arba  

visoms dalims.  
16. Pasiūlymas pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu, 

nurodant perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą bei pareigas, vardus, pavardes, telefonų ir 
faksų numerius darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų 
procedūromis susijusius pranešimus.  

17. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  
18. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti 

užrašytas pirkimo pavadinimas (maisto produktai), tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma 
„neatplėšti iki...“ ( pasiūlymo pateikimo termino pabaigos). 



19. Į prekės kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, 
pakavimo ir kitos).  

20. Pasiūlymą pateikti iki 2016 m. gruodžio 15 d. 13.00 val. Vėliau gauti pasiūlymai 
užregistruojami ir neatplėšti grąžinami pasiūlymus pateikusiems kandidatams.  

21. Pasiūlymo dokumentai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad 
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti, 
ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei anspaudu. Šio 
punkto nesilaikymas yra pagrindas pateiktam pasiūlymui atmesti.  

22. Pasiūlymas perkančiajai organizacijai (lopšeliui-darželiui „Nykštukas“) 
pateikiamas laišku arba pristatant per kurjerį. 
 

 

V. KAINODAROS TAISYKLĖS 

 

23. Numatant su tiekėjais sudaryti sutartis 12 mėnesių laikotarpiui ir iš anksto nežinant 
tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio, pasiūlyme tiekėjai nurodo siūlomų prekių mato (1 kg) 
vieneto kainą-t.y. fiksuotą įkainį.  

24. Siūlomų maisto produktų mato vieneto fiksuoti įkainiai nurodomi eurais.  
25. Perkančioji organizacija (t.y. lopšeliui-darželiui „Nykštukas“) iš tiekėjo pateikto 

pilno asortimento su nurodytais fiksuotais įkainiais pateiks užsakymus maisto produktų tiekimui ir 
sumokės už pateiktas prekes.  

26. Atsiskaitymo už pateiktą produkciją forma-mokėjimo pavedimais per 40 dienų 
nuo prekių pristatymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo. 

 

VI. REIKALAVIMAI PRODUKCIJAI IR PRODUKTŲ TIEKIMUI 

 

27. Siūlomi maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški, t.y. turi atitikti visus 
Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir kokybės sąlygų reikalavimus.  

28. Prie produkcijos tiekimo dokumentų turi būti pateikti Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos ir kokybės pažymėjimai (arba tai žymima ant sąskaitų-faktūrų); produkcijos 
laikymo techninės sąlygos bei realizacijos terminai. Tiekėjas atsako už tiekiamos produkcijos 
kokybę.  

29. Visi maisto produktai turi būti sufasuoti pageidaujamais kiekiais, sudėti tam 
skirtose dėžėse arba kitoje taroje ir pristatomi tiekėjo transportu. Ant produkcijos ar įpakavimų turi 
būti speciali markiruotė.  

30. Maisto produktų tiekimo grafikai ir asortimentas turi būti derinamas su lopšelio-
darželio „Nykštukas“ administracija. 

 

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

 

31. Pasiūlymai bus nagrinėjami Rokiškio lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Laisvės g. 
15   2016 m. gruodžio 15 d. 13.00 val.  

32. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.  

33. Pasiūlymų nagrinėjimo metu pagal pasiūlymų registravimo eilę skelbiamas 
pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pirkimo dalies pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta 
produktų mato vieneto kaina (iš viso suma) šiai pirkimo daliai.  

34. Vokų atplėšimo procedūra įforminama protokolu. 

35. Komisija nagrinėja: 

35.1 ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją; 

35.2. ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 



35.3. ar atitinka apklausos sąlygų nustatytus reikalavimus; 

35.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;  
35.5. ar nebuvo pasiūlytos labai mažos kainos ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos.  
36. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo 

pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami Rokiškio 

lopšeliui-darželiui „Nykštukas“. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos 

posėdį. 
 

37. Komisija atmeta pasiūlymą jeigu: 

37.1. tiekėjas nepateikė reikalaujamų kvalifikacijos duomenų; 

37.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;  
37.3. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;  
37.4. pasiūlymas neatitiko apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų;  
37.5. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 
38. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant. 

 

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

39. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kokybę, 
pristatymo sąlygas ir mažiausią kainą .  

40. Jei kelių dalyvių vienos pirkimo dalies siūloma kokybė, pristatymo sąlygos ir 
kaina (iš viso suma) vienoda, bus atsižvelgta į tos produktų grupės siūlomo pilno asortimento 
platumą bei į pasiūlyme numatomas lengvatas.  

41. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią 
pasiūlymų eilę.  

42. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminarios eilės sudarymo apie tai pranešama 
visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. 
 

 

IX. SPRENDIMAS APIE APKLAUSOJE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ 

 

43. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie 
laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir 
skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 5 kalendorines dienas nuo vokų atplėšimo datos.  

44. Pranešime apklausoje laimėjusiam tiekėjui Komisija nurodo laiką iki kada reikia 
atvykti sudaryti pirkimo sutartį.  

45. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją 

sudaryti arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė 

sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju siūloma sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas 

pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

X. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS 

 

46. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kviečiamas atvykti sudaryti 
sutartį (nurodomas laikas ir iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties).  

47. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos 

sąlygas. 

48. Pirkėjas siūlo sutarties projektą. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta: 

48.1. sutarties šalių teisės ir pareigos; 

48.2. perkamos prekės; 

48.3. kaina;  
48.4. kainos keitimas dėl pasikeitusių mokesčių, infliacijos, rinkos kainų pokyčių ar 

kitų nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių; 



48.5. atsiskaitymų  ir  apmokėjimo tvarka; 

48.6. ginčų sprendimo tvarka; 

48.7. sutarties nutraukimo tvarka; 

48.8. sutarties galiojimas; 

48.9. sutarties pratęsimo galimybė.  
49. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, atsisako ją sudaryti arba iki 

nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose 
nurodytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju sutarties sudarymui 
perkančioji organizacija pasirenka sekantį tiekėją, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę 
yra pirma po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

50. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį negali būti keičiamos laimėjusio tiekėjo 
pasiūlymo kainos ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.  

51. Laimėjusio tiekėjo siūlomų tiekti prekių asortimentas su nurodytais mato (1 kg) 
vieneto įkainiais yra neatsiejama sutarties dalis.  

52. Įsigaliojus sutarčiai, pirkimas, taikant mažos vertės pirkimus apklausos būdu, 
laikomas pasibaigusiu. 

 

XI. KITOS NUOSTATOS 

 

53. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų komisijos sutikimą, bet kuriuo 
metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado 
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.  

54. Tiekėjų skundai pateikiami ir nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka. 

 

XII. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS 

 

55. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti 
apklausos sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

56. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti apklausos sąlygas atsako ne 
vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos.  

57. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo 
iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) apklausos sąlygas. 

 
 
 
 

 

Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Daiva Kriaučiūnienė



 

Priedas Nr.1  
Herbas arba prekių ženklas 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS 

MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU 

 

____________________ 

(Data) 

____________________ 

(Vieta) 
 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

Tiekėjo adresas 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė  
Telefono numeris 

 

Fakso numeris 

 

El. pašto adresas 
 
 
 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) supaprastinto mažos vertės prekių pirkimo apklausos būdu sąlygose.  
Mes siūlome šias prekes: 

 

  
 ŽUVIES RUOŠINIAI IR KONCERVAI KODAS  15200000-0 

       

Eil. Maisto produktų Reikalavimai  Mato Kiekis kg Mato vieneto 
Nr. pavadinimas   vnt. perkamas kaina eurais su 

     per 12 mėn. PVM 

1 Jūros lydeka File  kg 100  

       

 IŠ VISO SUMA:      



GYVULINIS IR AUGALINIS ALIEJUS IR RIEBALAI, KODAS  15400000-2  

          

Eil.  Maisto produktų  Reikalavimai Mato Kiekis kg Mato vieneto  

Nr.  pavadinimas    vnt. perkamas kaina eurais  

        per 12 mėn. su PVM  

1  Aliejus (saulėgrąžų)  Rafinuotas  kg 200   

2  Alyvuogių aliejus    kg 30   

          

  IŠ VISO SUMA:        

  GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTAI, KRAKMOLAS IR   

  KRAKMOLO GAMINIAI  KODAS  15600000-4   

          

Eil.  Maisto produktų  Reikalavimai Mato Kiekis kg Mato vieneto  

Nr.  pavadinimas    vnt. perkamas kaina eurais  

        per 12 mėn. su PVM  

1  Miltai (kvietiniai) Aukščiausios rūšies, kg 300   

    fasuoti      

2  Krakmolas (bulvių) Fasuotas  kg 100   

3  Grikiai Aukščiausios rūšies, kg 100   

    fasuoti      

4  Manų kruopos Fasuotos  kg 80   

5  Miežinės kruopos Fasuotos  kg 40   

6  Ryžiai Fasuoti  kg 170   

7  Makaronai (įvairūs) Aukščiausios rūšies, kg 100   

    fasuoti      

8  Žirniai Fasuoti  kg 50   

9  Pupelės Fasuotos  kg 50   

10  Avižinės kruopos Fasuotos  kg 30   

11  Penkių grūdų kruopos Fasuotos  kg 40   

12  Kvietinės kruopos Fasuotos  kg 50   

13  Kukurūzų kruopos Fasuotos  kg 25   

14  Perlinės kruopos Fasuotos  kg 70   

  IŠ VISO SUMA:        

  ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI KODAS 15800000-6   

          

Eil.  Maisto produktų   Reikalavimai Mato Kiekis kg Mato vieneto  

Nr.  pavadinimas     vnt. perkamas kaina eurais su  

        per 12 mėn. PVM  

1  Marinuoti agurkai  Įvairaus įpakavimo  kg 100   

  (saldžiarūgščiai)         

2  Žali žirneliai  Įvairaus įpakavimo  kg 130   

  (konservuoti)         
          

3  Pomidorų padažas  Įvairus, neaštrus  kg 50   

4  Uogienės įvairios,     kg 130   

  džemai         

5  Razinos (be kauliukų)  Fasuotos  kg 30   
           

6  Džiovinti vaisiai     kg 30   

  (įvairūs)         

7  Majonezas     kg 50   
           



8  Kiaušiniai   vnt.  8000   

9  Arbata (įvairi)  Fasuota kg  15   

10  Mielės (džiovintos,   kg  1   

  šviežios)         

11  Lauro lapai  Fasuoti kg  0.5   

12  Pipirai   kg  1,5   

13  Druska  Joduota kg  100   

14  Kmynai  Fasuoti kg  5   

15  Prieskoniai lietuviški  Be raidės E kg  10   

16  Soda geriama   kg  12   

17  
Sausi pusryčiai 
(saldūs)  Įvairaus įpakavimo kg  30   

18  Cukrus  Fasuotas po 1 kilogramą Kg.  300   

19  Šaldytos uogos   kg  20   

20  Kakava   kg  3,5   

  IŠ VISO SUMA:         

  VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SULTYS KODAS 15320000-7   

           

Eil. Maisto produktų  Reikalavimai Mato   Kiekis kg Mato vieneto  

Nr. pavadinimas   vnt.   perkamas kaina eurais su  

        per 12 mėn. PVM  

1  Obuolių-Morkų sultys   L 400   

2  Multivitaminų sultys   L 300   

3    Obuolių sultys   L 200   

4  
Obuolių-juodųjų 
serbentų sultys   L 100   

  IŠ VISO SUMA:         

  KEPYKLŲ PRODUKCIJA  KODAS  15612500-6   

           

Eil.  Maisto produktų  Reikalavimai Mato   Kiekis kg Mato vieneto  

Nr.  pavadinimas   vnt.   perkamas kaina eurais  

        per 12 mėn. su PVM  

1  Ruginė duona (įvairi)   kg  600   

2  Kvietinė duona   kg  200   

3  Įv. sveriamos bandelės   kg  40   

4  Bandelės (įvairios)   Vnt.  1000   

5  Sausainiai   kg  40   

  IŠ VISO SUMA:        



 

 

 

 GYVULINĖS KILMĖS PRODUKTAI, MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI KODAS 

    15100000-9     

        

Eil.  Maisto produktų Reikalavimai Mato Kiekis kg  Mato vieneto 
Nr.  pavadinimas  vnt. perkamas  kaina eurais su 

      per 12 mėn.  PVM 

  KIAULIENA      

3  Kiaulienos kumpis Atvėsinta, aukščiausios kg 800   

    rūšies     

  PAUKŠTIENA      

1  Viščiukų broilerių Atvėsinta, aukščiausios kg 100   

  šlaunelės  rūšies     

2  Vištienos file Atvėsinta, aukščiausios kg 200   

    rūšies     

  KALAKUTIENA      

1  Kalakutienos filė Atvėsinta, aukščiausios kg 130   

    rūšies     

  VIRTOS DEŠROS      

1  Virtos dešros Aukščiausios rūšies, be kg 50   

    konservantų     

  IŠ VISO SUMA:      
         

 
 
 

PIENO PRODUKTAI  KODAS  15500000-3 
 

Eil. Produkto Aprašymas Mato Preliminarus Kaina eurais 

Nr. pavadinimas  vnt. kiekis per 12 su PVM 

    mėn.  

1 Pienas termiškai apdorotas geriamas Litrai 1000  

1.  pienas , riebalų kiekis –    

  2,5proc.,išpilstytas maišeliuose    

2. 

 Pienas 

termiškai apdorotas geriamas 
pienas , riebalų kiekis – 

3,2 proc., išpilstytas maišeliuose 
 

Litrai 1000  

3. Kefyras pieno riebalų kiekis -2,5 proc., Litrai 400  

  išpilstytas maišeliuose,    

4 Grietinė 30 proc. riebumo, be augalinių kg 350  

4.  riebalų,    

5 Varškė pertrinta , pusriebė riebalų kiekis -9 kg 300  

5.  proc. ,fasuota po 0,2 ar 1 kg.,    

6. Varškė 

Liesa, fasuota  0,180 - 1 kg. 

 kg. 300  

7 Fermentinis sūris 

sausosios medžiagos riebalų kiekis 

45-50 proc., išfasuotas iki 3kg. kg 30  

8. Tepamas sūris 
 
 kg 10  

9 Sviestas 
Riebalų kiekis -82 proc., 
 kg 200  

10. 
 
 

Jogurtas (įvairių 
skonių) 

 

Fasavimas po 1 ltr. 
 
 

 
Litrai 

 

 
100 

  



 
 

  

11. 
Jogurtas (įvairių 

skonių) Fasuoti po 300-350 g. Kg. 70  

12 
Pieno-kefyro 

gėrimai  Fasuoti po 400-500 g. Kg 80  

13. Pik nik sūreliai  kg 
 

50  

 IŠ VISO (SUMA) 
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Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina______________________________________ 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______(suma žodžiais 

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.  

 

 

 

 VAISIAI, DARŽOVĖS IR PANAŠŪS PRODUKTAI KODAS  15300000-1 

       

Eil. Maisto produktų Reikalavimai Mato  Kiekis kg Mato vieneto 
Nr. pavadinimas  vnt.  perkamas kaina eurais su 

     per 12 mėn. PVM 

1 Citrinos  kg  80  

2 Apelsinai  kg  30  

3 Kiviai  kg  10  

4 Kriaušės  kg  200  

5 Obuoliai  kg  500  

6 Bananai  kg  400  

7 Mandarinai  kg  30  

 IŠ VISO SUMA:      
       

       

Eil. Maisto produktų Reikalavimai Mato  Kiekis kg Mato vieneto 
Nr. pavadinimas  vnt.  perkamas kaina eurais su 

     per 12 mėn. PVM 

1 Bulvės  kg  3000  

2 Pekino kopūstai  kg  80  

3 Baltieji gūžiniai kopūstai  kg  300  

4 Svogūnai (ropiniai)  kg  250  

5 Svogūnų laiškai  kg  3  

6 Morkos  kg  500  

7 Agurkai  kg  200  

8 Pomidorai  kg  150  

9 Porai  kg  5  

10 Burokėliai (raudonieji)  kg  300  

11 Česnakai  kg  30  

12 Ridikai  kg  20  

13 Žiediniai kopūstai  kg  90  

14 Špinatai  kg  20  

 IŠ VISO SUMA:      



 

 

Priedas Nr. 3 

Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 
 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 
 
 
 

(Data, numeris) 
 

 

(Vieta) 

 

Aš, ,  
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)  
(tiekėjo pavadinimas)  

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame 
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:  

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, 
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti 
jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais 
veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;  

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 
straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje 

nurodytus principus;  
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su 

kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame 
pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo 
(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;  

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su 
kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.  

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 
 

 

(Deklaraciją teikiančio asmens (Parašas) (Vardas, pavardė)  
pareigos) 

 

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos 
formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt 
skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos 
forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją 
pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.



Priedas Nr.1 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės 

mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)  
__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______  

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta)  
1. Aš, ______________________________________________________________ , 

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 

(Tiekėjo pavadinimas)  
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________  

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _________________________________________________________________  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)  

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame  
____________________________________________________________________________  

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,  
____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris)  
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 

priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 

aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba 

tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni 

metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši 

sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.  
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 
straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.  

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
 

 

(Deklaraciją sudariusio asmens (Parašas) (Vardas, pavardė)  
pareigų pavadinimas) 


