KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MAISTO PREKIŲ IR DARŽOVIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos numato pagal jam
pavaldžių įstaigų įgaliojimus pirkti maisto prekes ir daržoves atviro konkurso būdu.
Pirkimo objektas – maisto prekės ir daržovės, kurių kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 1
priede. Maisto prekių ir daržovių kiekiai gali kisti iki 50 procentų. Pirkimo atskira sutartis bus
sudaroma su kiekviena Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pavaldžia įstaiga. Už pateiktas maisto prekes ir daržoves su tiekėju bus atsiskaitoma sutartyje nustatyta
tvarka tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą, pervedant pinigus į jo nurodytą sąskaitą.
Pirkimo objektui keliami reikalavimai:
Pienas ir pieno gaminiai:
Pienas

pasterizuotas geriamasis pienas – 2,5 % riebumo, išpilstytas po 1 litrą,
Tarybos reglamentas (EB) 1234/2007.

Kefyras

pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., išpilstytas po 1 litrą, 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“.

Varškė

pusriebė, riebalų kiekis – 9 proc., išfasuota briketais po 0,2 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).

Glaistytas sūrelis

Išfasuotas po 50 g svorio, glaistytas šokoladiniu glaistu, atitinkantis
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).

Saldus varškės sūrelis

Išfasuotas po 100 g svorio, atitinkantis 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. 3D259 redakcija).

Grietinė

30 proc. riebumo, išfasuota indeliais 0,45 ir 1 kg atitinkanti kokybės
reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.
3D-225 „Dėl grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Fermentinis sūris

vidutinio riebumo, sausosios medžiagos riebalų kiekis lygus arba daugiau
kaip 25 proc., bet ne daugiau kaip 45 proc., išfasuotas po 10 kg, atitinkantis
privalomuosius fermentinių sūrių kokybės reikalavimus, patvirtintus LRŽŪ
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Jogurtas

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).
riebumas – 2,5 proc., desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais,
išfasuotas po 150 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“.

Geriamasis jogurtas

riebumas – 2,5 proc., išfasuotas po 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“.

Sviestas

pieno riebalų kiekis ne mažiau kaip 80 proc, išfasuotas dėžėse po 10 kg,
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007.

Margarinas

trijų ketvirčių riebumo margarinas, išfasuotas dėžėse po 10 ir 20 kg, Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 2991/94.

Mėsa ir mėsos gaminiai:
Kiaulienos mentė

atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, išfasuota po 10
– 20 kg, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas
„Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.

Kiaulienos šoninė

atšaldyta, be kaulų ir odos, išfasuota iki 20 kg, Jungtinių tautų Europos
ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and
cuts“ arba lygiavertis.

Kiaulienos faršas

atšaldytas arba sušaldytas, riebalu kiekis ne daugiau kaip 30 procentų,
atitinkantis Tarybos direktyvą 94/65/EB. Išfasuotas po 1, 10 ir 20 kg.

Kiaulienos mėsos
nuopjovos

atšaldytos arba sušaldytos, išgyslinėtos, riebalų kiekis ne daugiau 30
procentų, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK)
standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. Išfasuotos po
10 –20 kg.

Kiaulienos lašiniai

nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, Jungtinių tautų
Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases
and cuts“ arba lygiavertis. Išfasuotos po 1 ir 10 –20 kg.
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Kiaulienos lašinių
nuopjovos

atšaldytos arba sušaldytos be odos, lašinių storis ne mažesnis kaip 1 cm,
Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine
meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. Išfasavimas po 1 ir 10 – 20 kg.

Galvijų širdys

atšaldytos arba sušaldytos, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos
(JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.
Išfasavimas po 5 ir 10 – 20 kg.

Karštai rūkyta dešra

pirmos rūšies, pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003 arba lygiavertis,
išfasuota po 1 kg..

Virta dešra

pirmos rūšies, išfasuotos po 1 kg, LST 1919:2003 arba lygiavertis

Virtos dešrelės

pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003 arba lygiavertis.

Troškintos kiaulienos
konservai

gatavos mėsos kiekis mėsos konservuose (masės procentais) turi būti ne
mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti nuo 240 g iki 500 g, galiojimo laikas ne
trumpesnis kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD.

Paukštiena

vištiena, kalakutiena – gerai išvirusi mėsa, nuimta nuo kaulų kuo didesniais
gabalais ar skerdenėlės dalimis, be kaulų, gyslų, kremzlių ir odelių (atskiros
skerdenėlių dalys gali būti ir su odelėmis), atitinkanti HN 15-2005,
reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004 „Greitai užšaldytų maisto
produktų techninio reglamento“ reikalavimus. Atšaldyta arba sušaldyta,
išfasuota po 10 – 20 kg.

Viščiukų broilerių
krūtinėlės file be odos

atšaldyta, įpakuota po 1 kg, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2008.

Žuvis ir žuvies produktai:
Šaldyta žuvis

silkė – sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g.,
išfasuota nuo 10 kg iki 20 kg, Maisto kodekso komisijos paruoštos
rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE
FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis.

Silkė

sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g, išfasuota nuo
5 iki 10 kg, Maisto kodekso komisijos paruoštos rekomendacijos CAC/RCP
52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE FOR FISH END
FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis.
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Žuvies faršas

Žuvies konservai
aliejuje

Žuvies konservai
pomidorų padaže

menkės, sušaldytas, išfasuotas nuo 5 iki 10 kg, Maisto kodekso komisijos
paruoštos rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF
PRACTICE FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis.

išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo
pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis.

išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo
pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis..

Duona ir pyrago gaminiai:
Duona ruginė

padinė, kepalo svoris 1 kg, pasijotų ruginių ir kvietiniu miltų, minkštimo
drėgnis ne didesnis kaip 49 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 11 laipsnių,
akytumas ne mažiau kaip 46 proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis.

Duona kvietinė

forminė, kepalo dydis 750 g, kvietinių miltų 550 D, minkštimo drėgnis ne
didesnis kaip 47 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 3 laipsnių, akytumas
ne mažiau kaip 70 proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis.

Makaronai

Pagaminti iš kvietinių miltų 550 D, pagal veikiančią NTD.

Kvietiniai džiūvėsėliai

malti, išfasuoti po 1 kg, LST 1808:2003 arba lygiavertis.

Batonas

pagamintas iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 40 proc. iki 45 proc.,
išfasuotas po 0,8 kg, LST 1808:2003 arba lygiavertis.

Bandelė

pagaminta iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 50 ir
70 g svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis.

Bandelė saldi

pagaminta iš kvietinių miltų550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 100 g
svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis.

Meduoliai

glaistyti, be įdaro, ne didesnio kaip 500 g išfasavimo, LST 1809:2003 arba
lygiavertis.

Sausainiai

pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, ne didesnio kaip 200 g
išfasavimo, pakeliuose, LST 1809:2003 arba lygiavertis.

Traškučiai

drėgnis iki 13 proc., ne didesnio kaip 500 g išfasavimo, LST 1808:2003 arba
lygiavertis.
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Vafliai su įdaru

ne didesnio kaip 200 g išfasavimo, LST 1189:2003.

Grudų malimo produktai:

Kvietiniai miltai

812 D, išfasuoti maišais po 5 ir 50 kg, LST 113:203 arba lygiavertis.

Perlinės kruopos

pirmojo numerio, išfasuotos maišuose po 50 kg LST 1251:2004 arba
lygiavertis.

Kvietinės kruopos

pirmo numerio, išfasuotos maišais po 50 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”.

Miežinės kruopos

pirmojo numerio, išfasuotos maišuose po 50 kg LST 1251:2004 arba
lygiavertis.

`
Avižiniai dribsniai

išfasuoti maišuose po 10 ir 20 kg, atitinkantys privalomuosius kruopų
kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu
Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų”.

Grikių kruopos

branduoliai, išfasuotos maišuose po 10 ir 50 kg, atitinkančios privalomuosius
kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu
Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų”.

Ryžių kruopos

išfasuoti maišuose po 10 ir 50 kg, šlifuoti baltieji ryžiai, LST ISO 7301:2004
arba lygiavertis.

Manų kruopos

išfasuotos po 10 ir 50 kg maišuose, LST 1548:2004 arba lygiavertis.

Žirnių kruopos

išfasuotos maišuose po 20 ir 30 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”.

Švieži vaisiai ir daržovės:

Obuoliai

II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2008 ir Komisijos
reglamentas (EB) 1580/2007. Arba kiti vaisiai arba uogos sezono metu.

Bananai

II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94.

Apelsinai

II klasės, skersmuo-77-88 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2008
ir Komisijos reglamentas (EB) 1580/2007 ir Komisijos reglamentas (EB)
1580/2007.
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Mandarinai

II klasės, skersmuo-50-60 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2008
ir Komisijos reglamentas (EB) 1580/2007.

Perdirbti, konservuoti vaisiai ir daržovės:
Džiovinti vaisiai

džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., slyvos 30 proc., obuoliai 30
proc.), išfasuoti maišais nuo 10 iki 30 kg, pagal veikiančią NTD.(Papildymas
LR ŽŪ ministro 2006 m balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-155 „Dėl džiovintų
vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo.

Razinos

besėklės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1666/1999, išfasuotos po 1 kg.

Juodųjų serbentų džemas išfasuotas po 1 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”.
Pomidorų padažas

sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., išpilstytas nuo 5 iki 10 kg, pagal
veikiančią NTD.

Konservuotos rūgštynės

druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., išfasuotos po 1 kg hermetiniame
įpokavime, pagal veikiančią NTD.

Kiti maisto produktai:
Aliejus

saulėgrąžų, išpilstytas induose po 1, 10 ir 50 kg, Tarybos direktyva
(76/621/EEB).

Maistinė acto rūgštis
(9 %)

išpilstyta po 1 l, pagal veikiančią NTD.

Cukrus

išfasuotas maišais po 50 kg, ŽŪ ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr.
3D-325 „Dėl cukraus, skirto žmonėms vartoti, gliukozės ir invertuoto
cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimų metodų techninio reglamento
patvirtinimo”.

Natūralus medus

išfasuotas po 30 g, LST 1466:2004 arba lygiavertis.

Sausi pusryčiai

kukurūzų dribsniai, išfasuoti po 50 g, pagal veikiančią NTD.

Valgomoji druska

joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, išfasuota maišais nuo 25 kg iki 50
kg, LST 1930:2003 arba lygiavertis.

Pupelės

baltos, išfasuotos nuo 1 kg, pagal veikiančią NTD.
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Juodosios arbatžolės

išfasuotos nuo 25 iki 50 kg maišuose, LST ISO 3720+AC:2004 arba
lygiavertis.

Bulvių krakmolas

išfasuotas po 1 ir 25 kg, pagal veikiančią NTD.

Kiaušiniai

A klasės, M svorio kategorijos nuo 53 g iki 63 g svorio, išfasuoti po 10 ar
dėžėmis, ŽŪ ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-396 „Dėl
kiaušinių tiekimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo“ ir Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 1234/2007.

Mineralinis vanduo

natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5 l, HN 28:2003 „Natūralaus
mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką
reikalavimai”.

Kakavos milteliai

išfasuoti po 100 g, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus,
patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 197 „Dėl 1999
m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 288 dalinio pakeitimo.

Mėsos, kaulų
sultinys

koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, išfasuotas po 1 kg;
pagal veikiančią NTD.

Citrinos rūgštis

išfasuota po 1 kg, pagal veikiančią NTD.

Prieskoniai

sausi (universalūs), išfasuoti po 1 kg, pagal veikiančią NTD.

Maistinės bulvės

II klasės, stambios (50-70 mm skersmens gumbai) atitinkančios maistinių
bulvių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gegužės 23
d. įsakymu Nr. 193 „Dėl maistinių bulvių kokybės reikalavimų
patvirtinimo“.

Baltieji gūžiniai kopūstai ne mažesni kaip 350 g svorio, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008.
Rauginti kopūstai

pagal veikiančią NTD.

Raudonieji burokėliai

apvalių burokėlių skerspjūvis ne mažesnis kaip 60 mm, cilindrinių
nemažesnis kaip 40 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008.

Morkos

ne mažesnės kaip 20 mm skersmens ir 50 g svorio, atitinkančios kokybės
reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008.

Svogūnai

ne mažesni kaip 70 mm skersmens atitinkantys kokybės reikalavimus,
patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008.

Agurkai švieži

atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 1221/2008.
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Agurkai rauginti

pagal veikiančią NTD.

Pomidorai švieži

II klasės, pomidorai turi būti ne kekėmis, atitinkantys Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 771/2009 ir Komisijos reglamento reikalavimus (EB)
1580/2007.

Pomidorai rauginti

pagal veikiančią NTD.

Česnakai

minimalus skersmuo – 30 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus,
patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008.

PASTABOS:
1. Juridiniai ar fiziniai asmenys, dalyvaujantys konkurse, norintys tiekti produktus,
neatitinkančius nurodytiems standartams, lygiaverčius standartus pateikia viešųjų pirkimų komisijai
kartu su kitais dokumentais.
2. Produktams, pagamintiems pagal „Norminius techninius dokumentus (NTD)“, NTD
pateikiama viešųjų pirkimų komisijai.

Pastabas ir pasiūlymus dėl maisto prekėms ir daržovėms keliamų reikalavimų prašome siųsti
elektroniniu paštu rimantas.juktonis@kaldep.lt iki 2012 m. rugsėjo 21 d.

