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VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS 

 

APKLAUSOS BŪDU VYKDOMO SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS MAISTO 

PRODUKTŲ PIRKIMO SĄLYGOS  

 

TURINYS  
 

1. Bendrosios nuostatos. 

2. Pirkimo objektas. 

3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. 

4. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas. 

5. Reikalavimai produkcijai ir produktų tiekimui. 

6. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas. 

7. Pasiūlymų vertinimas. 

8. Pirkimo sutarties sąlygos. 

9. Priedai: 

9.1.  Maisto produktų (pagal BVPŽ kodus) sąrašas, 14 dalių, 1 priedas; 

9.2.  Maisto produktų kokybės  ir ženklinimo reikalavimai, 2 priedas; 

9.3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, 3 priedas; 

9.4. Pasiūlymo formos pavyzdys, 4 priedas. 

9.5. Pirkimo pardavimo sutarties projektas, 5 priedas; 

9.6. Maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose, sąrašas, 6 

priedas. 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti maisto 

produktus apklausos raštu būdu, pagal atskirus BVPŽ kodus, nurodytus konkurso sąlygų 1 priede. 

Perkančiosios organizacijos adresas: Tarybų g.23, Visaginas, faksas 8 386 71882, įstaigos kodas 

190243280 . 

2. Vartojamos  pagrindinės  sąvokos,  apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  

įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986, Žin., 2010, 

Nr. 25-1174, Nr. 25-1175,  Nr. 158-8018, Nr. 158-8019; 2011, Nr. 2-36, Nr. 85-4133, Nr. 123-5813; 

2012, Nr. 82-4264, toliau -VPĮ ).  

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (Toliau – Taisyklės), 

patvirtintomis 2013 m. balandžio 30d.. direktoriaus įsakymu Nr. 1.24.V-45, kitais teisės aktais bei 

šiomis pirkimo sąlygomis. 

4. Vadovaujantis Perkančiosios organizacijos Taisyklių 31.6. punktu pirkimas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje neskelbiamas, maisto produktų pirkimo sąlygos skelbiamos 

gimnazijos svetainėje http://atgimimo.sugardas.lt/.  
 5. Maisto produktų pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų,   bei nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimų. 

 6.  Maisto produktų pirkimą atlieka gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirta Viešųjų pirkimų  

komisija (toliau –Komisija). 

 `7. Perkančiosios organizacijos pateikto viešojo maisto produktų pirkimo sutarties (toliau – 

pirkimo sutartis)  projekto esminių sąlygų konkurso dalyvis keisti negali.  

 8. Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, gauti iš jų pranešimus, susijusius su 

pirkimo procedūromis yra valgyklos vedėja Olga Tverdovskaja, tel. 8 614 70585. 

 9. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.  

 

PATVIRTINTA 

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 

Viešųjų pirkimo komisijos  

2013-sausio 2d. protokolu Nr.VP-1 

 

http://atgimimo.sugardas.lt/


 2 

 

 

II.   PIRKIMO OBJEKTAS 
 

10. Pirkimo objektas – maisto produktai, išvardinti konkurso sąlygų 1 priede. Nurodyti maisto 

produktų kiekiai yra preliminarūs. Pasikeitus mokinių maitinimo normoms ar mokinių faktiniam 

skaičiui, perkamas kiekvieno maisto produkto kiekis gali būti keičiamas iki 50 % tai įstaigai nurodyto 

atitinkamo maisto produkto kiekio ribose. Prekių sąrašas nėra baigtinis – Perkančioji organizacija gali 

užsisakyti kitų, sąraše nenurodytų prekių. Tokiu atveju prekes tiekėjai turės parduoti savo 

didmeninėmis kainomis. 

11. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymus tik pirkimo objektams, nurodytiems kvietime. Pasiūlymai 

turi būti teikiami  visam pirkimo objekte nurodytam prekių kiekiui. 

12. Tiekėjo siūlomi maisto produktai turi atitikti reikalavimus, numatytus konkurso sąlygų 

priede Nr. 2. 

13. Konkurso laimėtojui bus siūloma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutarties projektas - 

konkurso sąlygų 5 priedas) su Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija. 

 

 

III.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

14. Tiekėjas turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

14.1. tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis maisto 

produktų pardavimo veikla; 

14.2. tiekėjas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo 

subjekto patvirtinimo pažymėjimą, suteikiantį teisę užsiimti maisto tvarkymu. 

14.3. tiekėjas turi turėti Visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą – higienos pasą, leidžiantį 

užsiimti ūkine komercine veikla. 

14.4. tiekėjas turi turėti higienos pasą transportui. 

15. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo (ūkininkas), privalo pateikti: 

15.1. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą; 

15.2. Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties 

deklaraciją; 

 

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

16. Pateikdamas užpildytą  pasiūlymą dėl maisto produktų pirkimo (konkurso sąlygų 4 priedas) 

tiekėjas patvirtina, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto mažos vertės 

pirkimo taisyklėse ir šiame mažos vertės pirkime. 

17 Prie pasiūlymo dėl maisto produktų pirkimo tiekėjas  prideda  šiuos dokumentus:  

17.1. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (konkurso sąlygų 3 priedas); 

17.2. tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. 

18. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu adresu Tarybų 

g.23, Visaginas arba skenuoti dokumentai elektroninėje formoje naliv@sugardas.lt; 

19. Pasiūlymo pateikimo būdai: 

19.1.faksu (8-386)71882; 

19.2.elektroniniu paštu naliv@sugardas.lt; 

19.3. užklijuotame voke: 

-pasiūlymo lapai tūri 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 (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo 

pusėje užklijuojami lipduku. Pasiūlymas Perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu arba per kurjerį. 

20. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimų biuro ar notaro patvirtintas vertimas į 

lietuvių  kalbą.  

21. Tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą pirkimo objektui. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip 

vieną pasiūlymą – tokie pasiūlymai bus atmesti.  

22. Ant voko turi būti nurodyti tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos adresai, taip pat turi būti 

užrašyta ,,Supaprastinto mažos vertės maisto produktų pirkimo konkursas“ 

23. Prekių kainos pateikiamos litais. Į prekės kainą įeina visi mokesčiai (taip pat ir PVM) ir  
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visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). Kiekvienam siūlomam 

produkto pavadinimui nurodoma prekės 1 kilogramo kaina, išskyrus kiaušinių (nurodoma vienetais).  

Taip pat nurodoma bendra pasiūlymo kaina. Siūlymai priimami tik visam produkto pavadinimo kiekiui 

(konkurso sąlygų 1 priedas).  

24. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.  

25. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. sausio 14 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku). Tiekėjui paprašius, Perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra 

gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

26. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti, kad jo pasiūlymas atitinka reikalavimus ir sąlygas, 

pateiktas konkurso pirkimo dokumentuose. 

27. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 d. nuo vokų pateikimo termino pabaigos. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

pirkimo dokumentuose. 

 

V.  REIKALAVIMAI  PRODUKCIJAI IR PRODUKTŲ TIEKIMUI 

 

28. Visa siūloma  produkcija turi būti šviežia ir kokybiška, t.y. turi atitikti  LR HN 15:2005, 

bei kitus Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktuose maisto saugą ir higieną 

reglamentuojančius reikalavimus.  

29. Turi būti pagaminta teisėtai, atitikti teisės aktų reikalavimus bei deklaruojamus 

standartus, turėtų reikiamus lydimuosius dokumentus, kuriuose būtų visa reikalinga informacija apie 

teikiamų produktų saugą ir kokybę. 

30. Produktų sudėtyje neturi būti genetiškai modifikuotų organizmų bei maisto priedų, 

nurodytų šių sąlygų ,,Maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose, 

sąraše“, nurodytame šių sąlygų 6 priede. 

31. Maisto produktai tiekiami supakuoti pageidaujamais kiekiais, sudėti tam skirtose dėžėse 

arba kitoje taroje.  

32. Prekės turi būti pristatomi Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos valgyklai į sandėlį, Tarybų 

g.23, Visaginas, tiekėjo transportu kitą dieną po prekių užsakymo iki 9.00 val., mėsos gaminių 

pristatymas iki 6.30 val.(pirmadienis, trečiadienis, penktadienis). 

33. Realizacijos terminai nurodyti ant pakuotės ir sąskaitoje faktūroje turi būti identiški. 

 

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 
  

34. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

VII.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

35. Perkančioji organizacija pirkimo sutartis siūlo sudaryti tam dalyviui, kurio pasiūlymas VPĮ 

nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.  

36. Pirkimo sutarties projektas, atitinkantis šias konkurso sąlygas pateikiamas konkurso sąlygų 5 

priede. 

37. Perkančiosios organizacijos pateikto viešojo pirkimo sutarties projekto esminių sąlygų 

konkurso dalyvis keisti negali.  

38. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ nustatyti principai. 

39. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali būti keičiama dėl pasikeitusių mokesčių, 

infliacijos, rinkos kainų pokyčių ar kitų nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių. Tokiu 

atveju tiekėjas tai gali įrodyti pagrįstais dokumentais (statistikos departamento pažyma). 

40. Kainų pakeitimas įforminamas abiejų sutarties šalių papildomu susitarimu prie sutarties 

(pasikeitus PVM, šio kainų pokyčio papildomai įforminti nereikia. Jis didėja arba mažėja, remiantis LR 

Vyriausybės nutarimais). 

41.  Sutartis galioja 3 metus nuo jos pasirašymo dienos. 

42. Sutartis gali būti nutraukta vienos šalies sprendimu, prieš 15 d. raštu įspėjus kitą šalį, jei ši 

nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. 
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  Konkurso sąlygų 

  1 priedas   

 

MAISTO PRODUKTŲ PAGAL BVPŽ KODUS SĄRAŠAS 

 
Konkurso sąlygų 

1 priedo   

 1 dalis 

PIENO PRODUKTAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

1. Pieno  produktai,              15500000-3 kg   
1.1 Pienas 3,2% l 3500  

1.2 Grietinė 30%, kg 1140 Sveriama iki 5kg 

1.3 Varškė 9%, kg 1500 Fasuota po 1 kg 

1.4 Fermentinis sūris 45%. kg 1500  

1.5 Jogurtas indeliuose 2,5% kg 150  

1.6 Glaistyti varškės sūreliai kg 800  

1.7. Sviestas 82% kg 1950  

1.8. Kefyras 5% kg 540  

1.9. Varškės sūreliai 8% kg 340 Po 0,80 gr 

1.10. Varškės desertas su vaisiais  kg 250  

1.11. Šviežias varškės sūris 5% kg 200  

1.12. Šviežios plėšamos sūrio dešrelės 40% kg 100 Fasuotos nuo 0,21-300 gr 

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

 2 dalis 

DARŽOVĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 

(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

2. Daržovės,                       03221000-6 kg   

2.1 Švieži agurkai kg 1400  

2.2  Švieži pomidorai kg 1900  

2.3. Švieži krapai kg 15  

2.4 Šviežios petražolės kg 120  

2.5. Svogūnų laiškai kg 50  

2.6. Rauginti kopūstai kg 300  

2.7. Pekino kopūstai kg 200  

2.8. Česnakai kg 60  
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Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

 3 dalis 

VAISIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 

(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

3. Vaisiai ,                         03222000-3 kg   

3.1. Obuoliai kg 6000  

3.2. Citrinos kg 180  

3.3. Nektarinai kg 1000  

3.4. Vynuogės  kg 2400  

3.5. Apelsinai  kg 3500  

3.6. Bananai  kg 2800  

3.7. Mandarinai  kg 4050  

3.8. Kriaušės kg 1500  

3.9. Persikai  kg 1500  

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo 

4 dalis 

MĖSA IR MĖSOS GAMINIAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

4. Mėsa ir mėsos gaminiai,       15100000-9 kg                     

4.1 Kiaulienos šonkauliai su mėsa atšaldyti  kg 400  

4.2 Kiaulienos kotletinė mėsa, atšaldyta kg 3000  

4.3 Kiaulienos kumpis, atšaldytas be kaulo kg 2100  

4.4 Kiaulienos nugarinė be kaulo, be odos su 

lašiniais su grandinėle, atšaldyta 

kg 1500  

4.5. Virta dešra (,,Daktariška“, ,,Panerio“ arba 

lygiavertė) 

kg 1500  

4.6. Virtos dešrelės (pieniškos arba 

lygiavertės) 

kg 700  

4.7. Jautienos kepenys kg 500  

4.8. Jautienos kumpis be kaulo, atšaldytas kg 500  

4.9. Jautienos kotletinė mėsa , atšaldyta  kg 1500  

4.10. Kiaulienos ragu  kg 40  

4.11. Kiaulienos kulninė kg 20  

 

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo  

5 dalis 

VIŠTOS IR KALAKUTIENA 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

5. Vištos ir kalakutiena,          15112130-6 kg                    

5.1. Vištienos filė, atšaldyta kg 2280  

5.2. Vištų ketvirčiai, šaldyti kg 3000  
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5.3. Vištų sparneliai, atšaldyti kg 200  

5.4. Kalakutienos filė, b/o, atšaldyta kg 600  

 
Konkurso sąlygų 

 1 priedo  

6dalis  

ŠALDYTA ŽUVIS, ŽUVIES FILĖ IR KITI ŽUVIES PRODUKTAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

6. Šaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies 

produktai,                              15220000-6 

kg   

6.1. Šaldyta jūros lydekos filė kg 3200  

6.2. Silpnai sūdyta silkės filė  kg 300  

6.3. Šaldytos krabų lazdelės kg 120  

6.4. Žuvies konservai kg 60  

6.5.  Jūros lydeka, be galvos, be uodegų, 

šaldyta 

kg 1000  

6.6.  Raudonosios žuvies medalionai, šaldyti kg 100  

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

7dalis 

KONSERVUOTOS DARŽOVĖS ARBA DARŽOVIŲ KONSERVAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

7. Konservuotos daržovės arba daržovių 

konservai 

kg   

7.1. Marinuoti agurkai kg 1200  

7.2. Pomidorų pasta kg 150  

7.3. Konservuoti žali žirneliai kg 500  

7.4. Konservuoti saldūs kukurūzai kg 490  

7.5. Vyšnių įdaras kg 450  

7.6. Karamelinis įdaras  kg 450  

7.7. Uogienė kg 400  

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

8 dalis 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SULTYS 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

8. Vaisių ir daržovių sultys,    15320000-7 l   

8.1 Apelsinų sultys100% l 3900  

8.2. Ananasų nektaras 50% l 900  

8.3. Pomidorų sultys 100% l 1200  

8.4. Multivitaminų nektaras 50% l 7500  

8.5. Vynuogių sultys100% l 1350  

8.6. Obuolių sultys100% l 900  

8.7. Persikų nektaras 100% l 750  
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8.8. Slyvų  nektaras 100% l 900  

8.1 Bananų nektaras 50-100% 1 405  

8.2. Morkų sultys100% 1 405  

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

 9 dalis 

GRŪDŲ MALIMO PRODUKTAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

9. Grūdų malimo produktai,   15610000-7 kg   

9.1 Baltosios pupelės kg 60  

9.2. Žirniai, šlifuoti  kg 210  

9.3 Miltai  kg 8100  

9.4. Grikių kruopos  kg 810  

9.5. Manų kruopos kg 150  

9.6. Plikyti ryžiai, auksiniai kg 900  

9.7. Perlinės kruopos kg 240  

9.8. Makaronai kg 1950  

 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

10 dalis 

DUONOS GAMINIAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

10. Duonos gaminiai,                 15811000-6 kg   

9.1 Ruginė duona kg 2528  

9.2. Batonas  kg 1200  

9.3 Plikyta duona  kg 228  

9.4. Malti džiūvėsėliai kg 200  

9.5. Šviesi ruginė duona  kg 2300  

 
Konkurso sąlygų 

 1 priedo  

11 dalis 

PYRAGO GAMINIAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

11. Pyrago gaminiai,                15812200-5 kg   

11.1. Vafliai fasuoti kg 210  

11.2 Meduoliai fasuoti kg 150  

11.3. Sausainiai  fasuoti kg 900  

 

 

 

 

 

 



 8 

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

12 dalis 

CUKRUS 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

12. Cukrus,                                  15831000-2 kg   

12.1. Smulkus cukrus kg 4200  

12.2. Cukraus pudra kg 70  

12.3. Vanilinis cukrus kg 10  

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

13 dalis 

AUGALINIS ALIEJUS 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

13. Augalinis aliejus,                  14511100-3 kg   

13.1. Saulėgrąžų aliejus , nemodifikuotas kg 600  

13.2. Rapsų aliejus kg 1000  

13.3. Alyvuogių aliejus  kg 60  

Konkurso sąlygų 

 1 priedo   

14 dalis 

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI 

 

Eil. 

Nr. Produkto pavadinimas, BVPŽ kodas 
Mato 

vnt. 

Poreikis 3 metams 
(vienetais, 

nurodytais 3-oje 

skiltyje) 

Pastabos  

14. Įvairūs maisto produktai, 15800000-6 kg   

14.1 Aguonos  kg 140  

14.2 Kiaušiniai, AM kat. vnt. 83500  

14.3 Maistinis actas 9% l 120  

14.4 Lauro lapai kg 8  

14.5 Malti pipirai kg 20  

14.6 Druska su juodu kg 650  

14.7. Sausos mielės kg 90  

14.8. Krakmolas kg 15  

14.9. Majonezas 50%, be konservantų kg 1000  

14.10. Kakavos milteliai kg 30  

14.11. Juodoji arbata, biri kg 60  

14.12. Juodoji arbata. su siūlu pak. 200  

14.13. Natūralus negazuotas mineralinis vanduo 1 100  

14.14. Cinamonas kg 20  

14.15. Majonezas be konservantų kg 1400  

14.16. Kondensuotas pienas su cukrumi kg 360 Kibiras po 13kg 

14.17. Sutirštintas pienas be cukraus kg 900  

14.18. Citrinos rūgštis kg 9  

14.19. Džiovyntos slyvos kg 60  

14.20. Džiovynti vaisiai kg 300  

14.21. Razinos  kg 150  

14.22 Prieskonių mišinys žuviai kg 30  

14.23 Prieskonių mišinys  sriuboms kg 60  
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                      Konkurso sąlygų  

                                                                                                         2 priedas   

 

Maisto produktų  kokybės, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai 

 

Eil. Nr. Produktas Reikalavimai 

1. Pieno produktai:  

1.1. Pienas Termiškai apdorotas geriamasis pienas, pieno  

riebalų  kiekis – 3,2 proc., išpilstytas po 1  litrą,  

atitinkantis privalomuosius termiškai apdoroto 

geriamojo pieno  kokybės  reikalavimus,  

patvirtintus   ŽŪ  ministro  2004 m. balandžio  27 

d. įsakymu Nr. 3D -237 „Dėl privalomųjų A 

klasės sviesto kokybės  reikalavimų patvirtinimo 

ir   žemės ūkio  ministro 1999 m. gegužės 20 d. 

įsakymo Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės 

reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ bei  LR 

SAM  2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 

,,Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas 

Nr. 3).   

1.2. Grietinė 30  proc.  riebumo, sveriama atitinkanti  kokybės 

reikalavimus, patv. ŽŪ ministro 2005 m. 

balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl 

grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“ bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3). 

1.3. Varškė pusriebė,  riebalų kiekis  – 9  proc.,  išfasuota  

pakeliais iki 1 kg,  atitinkanti privalomuosius  

varškės  ir  varškės  gaminių  kokybės  

reikalavimus, patvirtintus   ŽŪ  ministro  2002  

m.  gruodžio  11  d.  įsakymu  Nr.  488  „Dėl 

privalomųjų varškės  ir varškės gaminių kokybės 

reikalavimų  patvirtinimo“  

(ŽŪ ministro 2005 gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D -

259 redakcija) ir be maito priedų, pagal  LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3). 

1.4. Fermentinis sūris vidutinio  riebumo,  sausosios  medžiagos  riebalų  

kiekis  lygus  arba  daugiau kaip 25 proc., bet ne 

daugiau kaip 45 proc., išfasuotas   iki 3 kg, 

atitinkantis privalomuosius fermentinių sūrių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus LR ŽŪ 

ministro  2008  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  

3D-335  „Dėl  sūrių  kokybės reikalavimų aprašo  

patvirtinimo ir kai kurių   Žemės  ūkio ministro  

įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės  

reikalavimais, pakeitimo“ ( Žin., 2008, Nr. 70-

2675)bei  LR SAM  2010 m.  

liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių 

maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3). 
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1.5. Jogurtas riebumas – 2,5 proc., su uogomis arba vaisiais, 

išfasuotas  po  50,150, 200  g,  atitinkantis  

privalomuosius raugintų  pieno  gaminių kokybės 

reikalavimus, patvirtintus  ŽU ministro 2005 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl raugintų 

pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo 

bei kai kurių  Žemės Ūkio ministro įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“ bei  LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

1.6. Glaistyti varškės sūreliai Išfasuotas  iki   50  g  svorio,  glaistytas  

šokoladiniu  glaistu,  atitinkantys privalomuosius  

varškės  ir  varškės  gaminių  kokybės  

reikalavimus, patvirtintus   ŽŪ  ministro  2002  

m.  gruodžio  11  d.  įsakymu  Nr.  488  „Dėl 

privalomųjų varškės  ir varškės gaminių kokybės 

reikalavimų  patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D -259 redakcija) bei  

LR SAM  2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-

645 ,,Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas 

Nr. 3) 

1.7. Sviestas pieno  riebalų  kiekis  –  82  proc, sveriamas po 5 

kg,  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94, 

atitinkantis kokybės reikalavimus  bei LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

1.8. Varškės sūreliai Išfasuoto iki 0,1 kg, atitinkantys privalomuosius  

varškės  ir  varškės  gaminių  kokybės  

reikalavimus, patvirtintus   ŽŪ  ministro  2002  

m.  gruodžio  11  d.  įsakymu  Nr.  488  „Dėl 

privalomųjų varškės  ir varškės gaminių kokybės 

reikalavimų  patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D -259 redakcija) bei  

LR SAM  2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-

645 ,,Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas 

Nr. 3) 

2. Daržovės  

2.1. Švieži agurkai I klasės, išfasuoti iki  5 kg, atitinkantys 

privalomuosius kokybės reikalavimus,  patv. ŽŪ 

ministro 2001-02-23 įsakymu Nr. 37 „Dėl 

privalomųjų  obuolių, kriaušių ir  agurkų kokybės 

reikalavimų”, komisijos reglamentas (EEB) 

Nr.1677/86 

2.2. Švieži pomidorai I klasės,  išfasuoti po 5 kg, atitinkančios 

privalomuosius kokybės reikalavimus,  patv.  ŽŪ 

ministro 2000-06-02 įsakymu Nr. 176 „Dėl 

privalomųjų porų, cukinijų, baklažanų ir  

pomidorų kokybės reikalavimų, komisijos 

reglamentas (EEB) Nr.790/200 

2.3.  Švieži krapai I klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės 

reikalavimus 

2.4. Šviežios petražolės I klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės 

reikalavimus 

2.5. Svogūnų laiškai I klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės 
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reikalavimus 

2.6. Rauginti kopūstai I klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės 

reikalavimus 

2.7. Pekino kopūstai I klasės, atitinkantys privalomuosius kokybės 

reikalavimus, patvirtintus  ŽŪ ministro 2001-02-

13 įsakymu Nr. 27 „Dėl privalomųjų svogūnų, 

kopūstų ir morkų kokybės reikalavimų”, 

komisijos reglamentas (EEB) Nr.1591/87  

2.8. Česnakai sausi, ekstra klasės, atitinkantys  privalomuosius 

kokybės reikalavimus,  patvirtintus  ŽŪ ministro 

2001-01-27 įsakymu Nr. 27 „Dėl privalomųjų  

česnakų, šparaginių pupelių, špinatų ir lapkotinių 

salierų kokybės reikalavimų”, komisijos 

reglamentas (EEB) Nr.2288/97 

 

3. Vaisiai  

3.1. Obuoliai Nesupuvę, nepažeisti kenkėjų ir ligų, vaisiaus 

skersmuo 5-6 cm, II klasės, Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 1221/2008. 

3.2. Citrinos II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

1221/2008. 

3.3. Nektarinai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

1221/2008. 

 

3.4. Vynuogės žalios, raudonos arba mėlynos spalvos, 

stambiavaisės,   atitinkančios privalomuosius 

kokybės reikalavimus, patvirtintus  ŽŪ ministro 

2001-12-06 įsakymu Nr. 425 „Dėl  desertinių 

vynuogių privalomųjų kokybės reikalavimų” 

3.5. Apelsinai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

1221/2008. 

3.6. Bananai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

2257/94. 

3.7. Mandarinai II klasės, skersmuo 50-60 mm, Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 1221/2008. 

3.8.  Kriaušė aukščiausia kategorija 

3.9. Persikai aukščiausia kategorija 

4. Mėsa ir mėsos gaminiai  

4.1. Kiaulienos šonkauliai su mėsa 

atšaldyti  

Diafragmos pašalintos. Šonkaulių skaičius 7-9. 

Produktas turi būti be pakraujavimų, sumušimų, 

matomų kraujo likučių, krešulių, kaulų drožlių ir 

atplaišų likučių ir be suteršimų. 

4.2. Kiaulienos kotletinė mėsa, atšaldyta Atšaldyta,   riebalu  kiekis  ne  daugiau  kaip  20  

procentų,  

atitinkantis Tarybos direktyvą 94/65/EB. 

Sveriama. 

4.3. Kiaulienos kumpis, atšaldytas atšaldytas, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių 

storis 1,5 cm, LST 1919:2003 arba lygiavertis, 

sveriamas 

4.4. Kiaulienos nugarinė, atšaldyta atšaldytos, išgyslinėtos, be kaulo, be odos su 

lašiniais, riebalų kiekis ne daugiau 10   

  procentų, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 

Sveriama 

4.5. Jautienos kotletinė mėsa, atšaldyta atšaldyta,   atitinkantis Tarybos direktyvą 

94/65/EB. Sveriama. Pjaustyta jautiena su 

jungiamuoju audiniu, turinti iki 20 % riebalų 

4.6. Virta dešra („Daktariška“, „Panerio“ 

arba lygiavertė) 

Aukščiausios rūšies, be E, sveriama, LST 

1919:2003 arba lygiavertis  bei  LR SAM  2010 

m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių 
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maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

4.7. Virtos dešrelės (pieniškos arba 

lygiavertės) 

Aukščiausios rūšies, be E,  sveriamos, LST 

1919:2003 arba lygiavertis  bei  LR SAM  2010 

m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių 

maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

5. Vištos  

5.1. Vištienos filė įpakuota po 1 kg, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 

1906/90  krūtinėlės ir Komisijos reglamentas 

(EEB) Nr. 1538/91 

5.2. Vištų ketvirčiai  sušaldytos, sveriamos, Tarybos reglamentas 

(EEB) Nr. 1906/90  krūtinėlės ir Komisijos 

reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 

5.3. Kalakutienos filė, b/o sušaldyta sušaldyta, įpakuota po 1 kg, Tarybos reglamentas 

(EEB) Nr. 1906/90  krūtinėlės ir Komisijos 

reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 

 

6. Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti 

žuvies produktai 

 

6.1. Šaldyta žuvies filė šaldyta, 3 – 7 kg blokas,  glazūra ne daugiau 10%, 

LST 1907:2004 

6.2. Silpnai sūdyta silkės filė silpnai sūdyta, iki   3 kg,  LST 1907:2004 

6.3. Šaldytos krabų lazdelės Sušaldytos, nuo 200 g iki 350 g,  LST 1949 

6.4. Žuvies konservai išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne 

trumpesnis kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, 

LST 1953:2004 arba lygiavertis 

6.5.  Jūros lydeka, be galvos, be uodegų, 

šaldyta 
Sušaldyta, glazūros kiekis ne didesnis 5 %, 

įpakuota iki 7 kg 

7. Konservuotos daržovės arba 

daržovių konservai 

 

7.1. Marinuoti agurkai fasuoti iki 3 kg,  atitinkantys privalomuosius 

kokybės reikalavimus,  patvirtintus  ŽŪ ministro 

2002-11-11 įsakymu Nr. 436 „Dėl privalomųjų 

konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir 

konservuotų kultūrinių grybų kokybės 

reikalavimų”. 

7.2 Pomidorų pasta 28-30% Natūralus, be konservantų bei maisto priedų 

(nurodytų 3 priede) pagal veikiančią NTD bei 

atitinkantis  bei LR SAM  2010 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 3 priedas 

7.3. Konservuoti žali žirneliai Pagaminti iš žalių nešaldytų žirnelių, fasuoti iki 

900 g, skardinėje 

7.4. Konservuoti saldūs kukuruzai Fasuoti iki 420 g 

7.5. Vyšnių įdaras išfasuotas po 13 kg,  ŽŪ ministro 2003 m. spalio 

24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl  žemės ūkio 

ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 

„Dėl džemų ir panašių produktų techninio 

reglamento patvirtinimo” ir 2000 m. vasario 29 d. 

įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių 

produktų techninio reglamento patvirtinimo” 

pakeitimo”, išfasuotas po 13 kg 

8. Vaisių ir daržovių sultys 

 

 

8.1. Apelsinų  sultys 100 procentų, 1 l tetrapake 

8.2 Ananasų nektaras 50 procentų, 1 l tetrapake 
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8.3. Pomidorų sultys  100 procentų, 1 l tetrapake 

8.4 Multivitaminų nektaras  50 procentų, 1 l tetrapake 

8.5 Vynuogių sultys 100 procentų, 1 l tetrapake 

8.6 Obuolių sultys 100 procentų, 1 l tetrapake 

8.7. Persikų nektaras  50 procentų, 1 l tetrapake 

8.8. Slyvų  nektaras  50 procentų, 1 l tetrapake 

8.9. Bananų nektaras  50-100 procentų, 1 l tetrapake 

8.10 Morkų sultys 100 procentų, 1 l tetrapake 

9. Grūdų malimo produktai 

 

 

9.1. Baltosios pupelės baltos, išfasuotos nuo 1 kg, pagal veikiančią 

NTD. 

9.2. Žirniai, šlifuoti išfasuotos  nuo 0,8 iki 1 kg,   atitinkančios 

privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus  ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. 

įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir 

kruopų kokybės reikalavimų”. 

9.3. Miltai 550 D arba lygiavertis, sveriami 

 

9.4. Grikių kruopos branduoliai, išfasuotos  nuo 0,8 iki 5 kg, 

atitinkančios  

privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus  ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu 

Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 

kokybės reikalavimų”.  

 

9.5. Manų kruopos išfasuotos  nuo 0,8 iki 1  kg,   LST 1548:2004 

arba lygiavertis. 

9.6. Plikyti ryžiai, auksiniai išfasuotos  nuo 0,8 iki 5 kg,  šlifuoti baltieji 

ryžiai, LST ISO  

7301:2004 arba lygiavertis. 

9.7. Perlinės kruopos pirmojo numerio, išfasuotos nuo 0,8 iki 1  kg 

LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

9.8. Makaronai pagamintas  iš  aukščiausios rūšies  miltų, fasuoti 

iki 500 g.   

10. Duonos gaminiai  

10.1. Ruginė duona raikyta, pailgo ovalo formos. Ruošiama tradiciniu 

lietuvišku būdu, fasuota iki 300 g, Galiojimas ne 

mažiau 3 dienų. LST 1129:2003 arba lygiavertis  

bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 

V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo bendrojo 

lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

10.2. Batonas Kvietinis, raikytas,  pailgo ovalo formos, 

ruošiamas tradiciniu lietuvišku būdu, drėgnis  nuo  

40  proc.  iki  45  proc., fasuotas ne mažiau 400 g, 

LST 1808:2003 arba lygiavertis  bei  LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

10.3. Malti džiūvėsėliai malti, išfasuoti  nuo 0,5 iki 1 kg, LST 1808:2003 

arba lygiaverti 

11. Pyrago gaminiai  

11.1. Vafliai fasuoti išfasuoti nuo 200 g. iki 5 kg, LST 1809:2003 arba 

lygiavertis  bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 
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11.2. Meduoliai fasuoti  glaistyti, su arba be įdaro, išfasuoti nuo  500 g iki 

5 kg, LST 1809:2003 arba lygiavertis  bei  LR 

SAM  2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 

,,Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, (priedas 

Nr. 3) 

 

 

 

11.3. Sausainiai fasuoti  pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, išfasuoti 

nuo 200 g. iki 5 kg, LST 1809:2003 arba 

lygiavertis  bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

12. Cukrus  

12.1 Smulkus cukrus išfasuotas maišais po 1 kg,  ŽŪ ministro 2000 m. 

gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl cukraus, 

skirto įmonėms vartoti, techninio reglamento” (su 

pakeitimais).Pagamintas Lietuvoje.  

12.1. Cukraus pudra išfasuotas maišais po 1 kg,  ŽŪ ministro 2000 m. 

gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl cukraus, 

skirto įmonėms vartoti, techninio reglamento” (su 

pakeitimais). 

13. Augalinis aliejus  

13.1. Saulėgrąžų aliejus saulėgrąžų, išpilstyta po 1 -5 l,  Tarybos direktyva 

(76/621/EEB), po 1 l pirmo spaudimo.Be 

modifikuotų priedų 

14. Įvairūs maisto produktai  

14.1. Aguonos  fasuotos nuo 0,5 iki 1 kg, pagal veikiančią NTD 

14.2. Kiaušiniai A klasės, B svorio kategorijos, išfasuoti po 10 ar 

30 vnt.  Tarybos reglamentas (EEC) Nr. 1907/90 

ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003 

14.3 Maistinis actas išpilstyta po 1 l, pagal veikiančią NTD   

14.4. Prieskonių mišinys paukštienai fasuotos iki 1 kg bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 

d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

14.5. Lauro lapai po 30 g 

14.6. Malti pipirai, be konservantų fasuoti iki 1 kg bei  LR SAM  2010 m. liepos 19 

d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

14.7. Druska su jodu joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, išfasuota 

maišais  po 1 kg, LST 1930:2003 arba lygiavertis. 

14.8. Sausos mielės fasuoti iki 0,5 kg 

14.9. Krakmolas išfasuotas po 1  kg, pagal veikiančią NTD.  

 

14.10. Natūralus mineralinis vanduo natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5arba 1,5  

l, HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir 

šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką 

reikalavimai”. 

14.11. Kakavos milteliai fasuoti iki 1 kg 

14.12. Juodoji arbata ceilono stambiais 

lapais 

išfasuotos po 0,250 kg, LST ISO 3720+AC:2004 

arba lygiavertis. 

14.13. Juodoji arbata fasuota iki 100 pak. arba maišeliuose 

14.14. Cinamonas fasuotas po 100 gr 

14.15. Majonezas be konservantų  pusriebis 40 procentų, sveriamas, atitinkantis 
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privalomuosius kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2000 m. kovo 1 d. 

įsakymas Nr. 65 „Dėl  privalomųjų majonezo ir 

jo produktų  kokybės reikalavimų bei LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, fasuotas iki 1 kg  

(priedas Nr. 3) 

14.16. Konservuotas, kondensuotas  pienas 

su cukrumi 

fasuotas po 13 kg kibirais bei  LR SAM  2010 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių 

maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

14.17. Sutirštintas pienas be cukraus fasuotas 1 kg iki 0,4 kg bei  LR SAM  2010 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių 

maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, (priedas Nr. 3) 

14.18. Citrinos rūgštis fasuotas iki 1 kg 

14.19. Džiovintos slyvos komisijos reglamentas (EB) Nr. 1666/1999, 

išfasuotos po 1 kg. 

14.20. Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., slyvos 

30 proc., obuoliai 30 proc.), išfasuoti po 1 kg, 

pagal veikiančią NTD. (Papildymas LR  Ūkio 

ministro 2006 m balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-

155 „Dėl džiovintų vaisių kokybės reikalavimų 

patvirtinimo) 

14.21. Prieskonių mišinys žuviai fasuoti  po  1 kg,  be dažiklių, be konservantų, be 

aromato ir skonio stipriklių, nurodyti  LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (priedas Nr. 3) 

14.22 Prieskonių mišinys sriuboms fasuoti  po  1 kg,  be dažiklių, be konservantų, be 

aromato ir skonio stipriklių, nurodyti  LR SAM  

2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl 

mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (priedas Nr. 3) 
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 Konkurso sąlygų                                                                                                                 

          3 priedas   

 

(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 

viešėjame 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  ( in.,  1999,  Nr.  30-856)5 

straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos 

Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ( in.,  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 

viešėjame 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) 

 
Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
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Konkurso sąlygų 

4 priedas  

 

PASIŪLYMAS 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 

____________________ 
(Data) 

__________________ 
( Vieta) 

 

Tiekėjo   pavadinimas    

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė 

 

 

Telefono numeris 

 

 

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis supaprastinto mažos vertės pirkimo taisyklėse ir šiame mažos vertės pirkime. 

 

           2. Mes siūlome _____________________________________________ pagal 

konkurso dokumentuose pateiktas sąlygas: 
                                                       (tinkamą ( -us) įrašyti) 

 

Eil.   Nr.**                      Siūloma 

prekė 

1 kilogramo 

kaina Lt be  

PVM  *           

1 kilogramo 

kaina Lt su                        

PVM *    

Kiekis 

(kilogramais)*   

Perkamo 

kiekio 

kaina, Lt su 

PVM 

 

      

                                                            Viso:      
*kiaušiniams taikomas vieneto matas. 

** Eil. Nr. Įrašomas iš konkurso sąlygų priedo Nr. 1. 

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. 

 

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas  

   

   

 

          Patvirtiname, kad ši pasiūlymas atitinka pasiūlymo reikalavimus ir sąlygas, pateiktas 

konkurso pirkimų dokumentuose. 

 

..................................................                     A.V. 
/Įgalioto asmens parašas/ 

................................................................................................ 
/Pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė/ 

................................................................................................................................ 
/Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, adresas, tel./ 
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Konkurso sąlygų 

      5 priedas  

 

 

MAISTO PRODUKTŲ   PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 
 

2014 m.                                          d. 

Vilnius 

 

       Šalys,   supaprastinto mažos vertės maisto produktų  pirkimo konkursą  laimėjusi  ________ 

_________________________,  įmonės    kodas_______,  teisėtai  atstovaujama  įmonės  vadovo  

_______________________,  veikiančio  pagal  bendrovės įstatus, esanti ___________________ 

______________ (toliau Sutartyje –  Pardavėjas ), ir ___________________________,  esanti(s)  

_____________________________________,    įstaigos  kodas  ___________________,  teisėtai  

atstovaujama(s) įstaigos  direktoriaus  _______________________________  (toliau  Sutartyje  –      

Pirkėjas )  sudarė  šią  maisto produktų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau –  Sutartis ). 

         Toliau Sutartyje Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami  Šalimis, o atskirai Šalimi. 

 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 
 

1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Sutarties 2.1. punkte  nurodytus maisto 

produktus (toliau – Prekės) į Pirkėjo nurodytą vietą kartu su Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytais kokybės dokumentais ir sertifikatais, o Pirkėjas įsipareigoja priimti jam perduotas 

prekes ir už  jas sumokėti. 

2. Prekių pavadinimai, kiekis ir kaina nurodyti Sutarties 2.1. punkte.  Pirkėjas turi teisę 

vienašališkai keisti prekių kiekį ne daugiau kaip 50% viso Sutartyje nurodyto atitinkamos prekės 

kiekio. 

 

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

         3. Parduodamų prekių kainos yra: 

Eil. 

Nr. 

Prekės pavadinimas   Kiekis, * kg.   Kg kaina,  Lt su 

PVM   

 

Suma, Lt su 

PVM 

     

Viso  

* kiekis yra preliminarus, gali keistis iki 50 procentų. 

 

4. Bendra Sutarties kaina ______________ Lt su PVM (_________________________), iš 

kurios PVM sudaro _______________ Lt. Į Sutartyje numatytą kainą įskaitomi visi mokesčiai ir 

visos su prekių sandėliavimu, transportavimu, pakavimu ir pan. susijusios išlaidos. 

          5. Sutarties  kaina  Sutarties  galiojimo  metu  gali  būti  keičiama  dėl pasikeitusių 

mokesčių, infliacijos, rinkos kainų pokyčių ar kitų nuo sutarties šalių valios nepriklausančių nuo 

aplinkybių.  Tokiu atveju tiekėjas tai gali įrodyti pagrįstais dokumentais (statistikos departamento 

pažyma). Kainų pakeitimas įforminamas abiejų sutarties šalių papildomu susitarimu prie sutarties. 

6. Pasikeitus PVM, šio kainų pokyčio papildomai įforminti nereikia. Jis didėja arba mažėja, 

remiantis LR nutarimais 

7. Pirkėjas už  kokybiškas ir laiku pristatytas prekes sumoka per 30  dienų nuo  PVM 

sąskaitos - faktūros gavimo dienos. 

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

8.  Šalys  privalo  sąžiningai,  protingai,  tinkamai,  laiku  ir  kokybiškai  atlikti  savo  

įsipareigojimus pagal Sutartį. 

9. Pardavėjas įsipareigoja: 

9.1. pristatyti prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per  1 dieną nuo Pirkėjo užsakymo gavimo 

dienos šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
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9.2. pristatyti Sutartyje numatytas prekes (Sutarties 2.1 punktas).   

9.3.  per  Pirkėjo  nurodytą  protingą  terminą  savo  sąskaita  pakeisti  nekokybiškas  

prekes kokybiškomis. 

10. Pardavėjas turi teisę: 

10.1.  reikalauti,  kad  Pirkėjas  priimtų  kokybiškas  prekes  ir  už   jas  sumokėtų  

Sutartyje  nustatytą kainą. 

10.2. reikalauti iš Pirkėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu. 

11. Pirkėjas įsipareigoja: 

11.1.  sumokėti  per  Sutarties  2.4.  punkte  nurodytą  terminą  už   kokybiškas  ir  laiku  

pristatytas prekes; 

11.2.  priimti  savo  nuosavybėn kokybiškas,  atitinkančias  Sutartyje  ar  jos  priede  Nr.  2  

„Maisto produktų techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pristatytas 

prekes. 

12. Pirkėjas turi teisę: 

12.1. reikalauti perduoti jam perkamas prekes; 

12.2. reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo u delsimu. 

 

IV. PREKIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 
 

13.  Pardavėjas  savo  transportu  pristato  prekes  į  valgyklos sandėlį   adresu Tarybų 

g.23, Visaginas  per 1 dieną nuo Pirkėjo u sakymo gavimo dienos arba pagal raštu suderintą 

grafiką. 

14. Pardavėjas kartu su prekėmis pateikia PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje atsakingas 

asmuo, priėmęs prekes,  privalo  nurodyti  prekių  gavimo  datą,  savo  pareigas,  vardą,  pavardę,  

pasirašyti  ir  vieną egzempliorių grąžinti Pardavėjui. 

 

V. PREKIŲ KOKYBĖ, ŽENKLINIMAS, ĮPAKAVIMAS 
 

15.  Parduodamos  prekės  turi  atitikti  reikalavimus,  nustatytus  Sutarties  Kvietime. 

16.  Pardavėjas  kartu  su  pristatomomis  prekėmis  pateikia  Pirkėjui  jų  kokybę  

patvirtinančius dokumentus ir garantuoja prekių kokybę. 

17.  Gautų  prekių  kokybės,  komplektiškumo,   ženklinimo,  įpakavimo  atitikimas  

standartams, techninėms sąlygoms tikrinamas Pirkėjo kompetentingų darbuotojų prekių 

pristatymo vietoje. Techninių bei  kokybės  reikalavimų  neatitikimas  suteikia  teisę  Pirkėjui  

atsisakyti  priimti  prekes  ir  reikalauti  iš Pardavėjo per nurodytą Pirkėjo terminą nekokybiškas 

prekes pakeisti kokybiškomis. 

18. Jei Sutarties 5.3 punkte nurodyti trūkumai nustatomi vėliau, Pirkėjas privalo ne vėliau 

kaip kitą dieną  nuo  šių  trūkumų  nustatymo  dienos  išsiųsti  apie  tai  pranešimą  (telegrama  ar  

faksu)  Pardavėjui, nurodyti Pardavėjo atstovo atvykimo dėl prekių kokybės ar kiekio patikrinimo 

datą. Negavus atsakymo į Pirkėjo  pranešimą  arba neatvykus  nurodytu  laiku  Pardavėjo atstovui,  

prekės priimamos pagal  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 

681 patvirtintas Prekių priėmimo taisykles. 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

19.  Šalis,  neįvykdžiusi  ar  netinkamai  įvykdžiusi  Sutarties  įsipareigojimus  privalo  

atlyginti  kitai Šaliai  jos  patirtus  tiesioginius  nuostolius,  sumokėti  netesybas  (baudą,  

delspinigius),  jei  neįrodo,  kad prievolės  neįvykdė ar  netinkamai įvykdė dėl nenugalimos  jėgos 

(force majeure) aplinkybių  ar dėl kitos    Šalies kaltės.   

20. Jeigu Pirkėjas nesumoka u  laiku pristatytas tinkamos kokybės prekes per Sutarties 2.4 

punkte nurodytą mokėjimo terminą, Pirkėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo 

nesumokėtos sumos u  kiekvieną praleistą dieną.  

21.  Jeigu Pardavėjas nepristato  prekių per Sutarties 3.2.1 punkte nurodytą terminą arba 

pavėluoja pristatyti  prekes,  Pardavėjas  moka  0,02%  dydžio  nuo  nepristatytų  prekių kainos 

delspinigius už  kiekvieną praleistą dieną.  

22. Bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 dienų, turi teisę sustabdyti savo 

įsipareigojimų vykdymą  arba  nutraukti  Sutartį,  jeigu  kita  Šalis  iš  esmės  pažeidžia  šios  

Sutarties  nuostatas  ir  toks pažeidimas  ar jo pasekmė ( -ės)  nepašalinami per pagrįstai  nustatytą 
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terminą nuo  to momento, kai Šalis pranešė kitai Šaliai apie tokį pažeidimą.  

 

23.  Nutraukus  Sutartį  6.5.  punkte  nustatyta  tvarka,  Šalis,  pažeidusi  Sutarties   

nuostatas,  privalo sumokėti  nuostolius,  netesybas  per  10  kalendorinių  dienų  nuo  pranešimo  

apie  Sutarties  nutraukimą dienos.  

   

VII. NENUGALIMA JĖGA 
  

24.  Nenugalimos  jėgos  ( force  majeure)  aplinkybės,  dėl  kurių Šalis  gali  būti  visiškai  

ar  iš dalies  atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos 

Respublikos Civilinio kodekso  6.212  straipsnyje  bei  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  

Vyriausybės  1996  m.  liepos  15  d. nutarimu Nr. 840.  

25.  Force majeure  aplinkybe  nelaikoma, jei Šalis neturi valstybės valdymo  institucijų 

išduodamų įgaliojimų, licencijų, leidimo įvažiuoti  į Lietuvos Respubliką bei kitų dokumentų, 

kurių reikia Sutarčiai vykdyti.   

   

 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
  

            26. Už sutartyje numatytų įsipareigojimų nesilaikymą Tiekėjas moka Pirkėjui 10% 

sutartyje nurodytos verties dydžio baudą. 

 

 

                                      9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

27.  Sutartis sudaroma   nuo 2014 m. sausio 16 d.  iki 2017 m. sausio15 d.   

28. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu  nekeičiamos,  išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai . 

29. Ginčai kylantys iš Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nesusitarus, kiekviena iš 

ginčo Šalių turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

30. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

31. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.  

32.  Sutartis  sudaryta  dviem  vienodą  juridinę  galią turinčiais  egzemplioriais  po  vieną  

kiekvienai Šaliai.    

 

                                         10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
 

_________________________ 

(įstaigos pavadinimas)   

__________________________ 

            (įstaigos adresas)             

 tel. _______________________ 

 faks._______________________ 

___________________________ 

 (įstaigos kodas)      

___________________________ 

  ( Bankas)      

_____________________________   

 (Banko kodas) 

_____________________________ 

 (Atsisk. sąskaitos Nr.)     

________________________________ 

 (vardas, pavardė) 

_______________________________  

  (parašas, spaudas)                                           

 

_________________________ 

(įstaigos pavadinimas)   

__________________________ 

            (įstaigos adresas)             

 tel. _______________________ 

 faks._______________________ 

___________________________ 

 (įstaigos kodas)      

___________________________ 

  ( Bankas)      

_____________________________   

 (Banko kodas) 

_____________________________ 

 (Atsisk. sąskaitos Nr.)     

________________________________ 

 (vardas, pavardė) 

_______________________________  

  (parašas, spaudas) 
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Konkurso sąlygų 

      6 priedas  

 

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI SKIRTUOSE 

MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS 

 

Dažikliai: 
E 102 tartrazinas 

E 104 chinolino geltonasis 

E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S 

E 122 azorubinas, karmosinas 

E 123 amarantas 

E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A 

E 127 eritrozinas 

E 128 raudonasis 2G 

E 129 alura raudonasis AC 

E 131 patentuotas mėlynasis V 

E 132 indigotinas, indigokarminas 

E 133 briliantinis mėlynasis FCF 

E 142 žaliasis S 

E 151 briliantinis juodasis BN, juodasis PN 

E 154 rudasis FK 

E 155 rudasis HT 

E 180 litolrubinas BK 

Konservantai: 
E 200 sorbo rūgštis 

E 202 kalio sorbatas 

E 203 kalcio sorbatas 

E 210 benzoinė rūgštis 

E 211 natrio benzoatas 

E 212 kalio benzoatas 

E 213 kalcio benzoatas 

Saldikliai: 
E 950 acesulfamas K 

E 951 aspartamas 

E 952 ciklamo rūgštis ir jos natrio bei kalcio druskos 

E 954 sacharinas ir jo natrio, kalio bei kalcio druskos 

E 955 sukralozė 

E 957 taumatinas 

E 959 neohesperidinas DC 

E 962 aspartamo-acesulfamo druska 

Aromato ir skonio stiprikliai: 
E 620 Glutamo rūgštis 

E 621 Mononatrio glutamatas 

E 622 Monokalio glutamatas 

E 623 Kalcio glutamatas 

E 624 Monoamonio glutamatas 

E 625 Magnio glutamatas 

E 626 Guanilo rūgštis 

E 627 Dinatrio guanilatas 

E 628 Dikalio guanilatas 

E 629 Kalcio guanilatas 

E 630 Inozino rūgštis 

E 631 Dinatrio inozinatas 

E 632 Dikalio inozinatas 

E 633 Kalcio inozinatas 

E 634 Kalcio5´-ribonukleotidai 

E 635 Dinatrio5´-ribonukleotidai 

 

_________________ 


