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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau
vadinama perkančiąja organizacija arba Kalėjimų departamentas) pagal įgaliojimus vykdo Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms (toliau –
įstaigos) maisto produktų ir daržovių (toliau – prekė) tiekėjų parinkimo procedūras atviro konkurso
būdu. Perkančiosios organizacijos adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius Tel. (8 5) 271 9003,
faksas (8 5) 271 9007, įstaigos kodas 288697120, įgaliotas asmuo: Infrastruktūros ir turto valdymo
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skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Juktonis, tel. (8 5) 271 9061, elektroninio pašto adresas
rimantas.juktonis@kaldep.lt.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Viešųjų pirkimų įstatymas).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka „Valstybės
žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS, taip pat perkančiosios organizacijos
internetiniame tinklalapyje adresu www.kalejimudepartamentas.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.6. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoti ūkio subjektai
atitinkantys tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nurodytus šių sąlygų 3 dalyje.
1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.8.1. skelbimas apie pirkimą;
1.8.2. atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais);
1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu
bus);
1.8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.9.
Pirkimas
vykdomas
CVPIS
priemonėmis,
pasiekiamomis
adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet
kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkančiosios
organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – maisto produktai, išvardinti konkurso sąlygų 3 priede. Nurodyti maisto
produktų kiekiai yra preliminarūs. Pasikeitus nuteistųjų maitinimo normoms ar nuteistųjų faktiniam
skaičiui, perkamas kiekvieno maisto produkto kiekis gali būti keičiamas iki 50% tai įstaigai
nurodyto atitinkamo maisto produkto kiekio ribose.
2.2. Pirkimas skaidomas į dalis. Pirkimo dalys nurodytos konkurso sąlygų 3 priede, ir atitinka
vieno maisto produkto visą kiekį.
2.3. Dalyvių siūlomi maisto produktai turi atitikti reikalavimus, numatytus konkurso sąlygų
priede Nr. 7.
2.4. Maisto produktai turi būti pristatomi Kalėjimų departamento pavaldžioms įstaigoms pagal
patvirtintus grafikus arba jų pateiktus užsakymus.
2.5. Konkurso laimėtojui bus siūloma sudaryti atskiras pirkimo sutartis (sutarties projektas konkurso sąlygų priedas Nr. 4) su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis:
2.5.1. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, adresu: Lukiškių skg.6, LT-01108 Vilnius.
2.5.2. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, adresu: Pravieniškės-2, LT-56552
Kaišiadorių r.
2.5.3. Marijampolės pataisos namai, adresu: Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė.
2.5.4. Vilniaus pataisos namai, adresu: Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius.
2.5.5. Alytaus pataisos namai, adresu: Ulonų g. 8A, LT-62505 Alytus.
2.6. Maisto produktai turi būti tiekiami, vadovaujantis šios pirkimo dokumentų dalies bei
pirkimo dokumentų 12 dalyje „Pirkimo sutarties sąlygos“ įtvirtintais reikalavimais.
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2.7. Maisto produktai perkami 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo, o
Alytaus pataisos namams, maisto produktai perkami 3 mėnesiams su galimybe sutartį pratęst dar
trims mėnesiams. Prekių pirkimo sutartys bus pasirašomos su 5 įstaigomis.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir
pateikti Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (šių konkurso sąlygų 5 priedas)
Perkančioji organizacija kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio
pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės
nustatymo). Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, Minimalių kvalifikacijos
reikalavimų atitikties deklaraciją teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir
rengiantis bendrą pasiūlymą, o Tiekėjo deklaraciją turi pateikti visi ūkio subjektų grupės nariai,
pateikiant saugiu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą elektroninėje formoje. Tiekėjas privalo
atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
Nr.
Bendra informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai ir dalyviai
3.1.1 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, Išrašas iš teismo sprendimo arba
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės Informatikos ir ryšių departamento prie
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos jungtinius
kompetentingų
institucijų
dokumentus,
neturi
neišnykusio
ar tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio užsienio šalies institucijos dokumentas
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo (originalas arba tinkamai patvirtinta
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo kopija)*, išduotas ne anksčiau kaip 60
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą pabaigos.
Jei
dokumentas
išduotas
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį yra priimtinas. (Pateikiama skaitmeninė
sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą, dokumento kopija)
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl
kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
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3.1.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs
ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba
jam nėra vykdomos analogiškos procedūros
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija)*, patvirtinantis,
kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas,
jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto
byla ar vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo,
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Tiekėjo deklaracija (6 priedas),
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos,
nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros
ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje
neišduodamas minėtas dokumentas arba jis
neapima visų keliamų klausimų. (Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.3 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
su mokesčių mokėjimu.
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas
(originalas
arba
kopija,
patvirtinta vadovo ar jo įgalioto asmens
parašu bei anspaudu)*, išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
(Pateikiama
skaitmeninė
dokumento kopija)
3.1.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius Valstybinio socialinio draudimo įstaigos
su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
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Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumentas (originalas arba
kopija, patvirtinta vadovo ar jo įgalioto
asmens parašu bei anspaudu)*, išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. (Pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija)
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pirkimo sutarčiai įvykdyti.
pažymėjimo (tiekėjo, kuris tieks ne gyvulinės
kilmės maisto produktus) arba Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos suteikto
veterinarinio patvirtinimo numerio (tiekėjo,
3.1.5
kuris tieks gyvulinės kilmės maisto
produktus), arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas (originalas),
patvirtintos kopijos. (Pateikiama skaitmeninė
dokumento kopija)
2 lentelė
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimai
Nr.
3.1.6 Tiekėjo apyvarta, susijusi su maisto
produktų tiekimu, per paskutinius 3
finansinius metus, arba nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė
veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi
būti ne mažesnė už pasiūlymo vertę.
3.1.7 Tiekėjas per paskutinius tris metus arba per
laiką nuo įregistravimo dienos, jei veiklą
pradėjo vykdyti vėliau, turi būti sėkmingai
įvykdęs bent vieną sutartį, susijusią su
maisto produktų pardavimu, kurios vertė ne
mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas per
paskutinius 3 finansinius metus, arba nuo
tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius
metus), patvirtintas įmonės vadovo ar jo
įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje.
Įvykdytų sutarčių, susijusių su siūlomų
prekių tiekimu, per paskutinius tris metus
arba per laiką nuo įregistravimo dienos, jei
veiklą pradėjo vykdyti vėliau, sąrašas (pagal
3 priedo lentelę), nurodant sutarties
pavadinimą, trumpą sutarties objekto aprašą,
vertę, sutarties pradžios ir pabaigos datas,
užsakovą. Pateikti užsakovo pažymą apie
tinkamai įvykdytą sutartį. Jeigu užsakovai,
nevykdo veiklos ar dėl kitų priežasčių negali
išduoti tokios pažymos, Tiekėjas pateikia
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savo deklaraciją.
(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama
įsitikinti
arba
patikslinti
pateiktą
informaciją, gali atskiru prašymu paprašyti
pateikti nurodytų sutarčių patvirtintas
kopijas* arba išrašus iš sutarčių bei pirkimo
objektą apibūdinančius dokumentus, taip pat
gali žodžiu ar raštu tikrinti šią informaciją
tiesiogiai pas sutarčių sąraše nurodytus
prekių gavėjus.
Pateikiamos
skaitmeninės
dokumentų
kopijos

*Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama
priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiama atitinkamo dokumento
skaitmeninė kopija);
2) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu
elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau
teisę prašyti dokumentų originalų;
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006,
Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
3.2. Vietoj 1 lentelės 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali
pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma
patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą
kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.
3.3. Jei konkurse dalyvauja dalyvių grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, ji turi pateikti:
3.3.1. Visų jungtinės veiklos partnerių pasirašytos jungtinės veiklos sutarties, teisiškai
įpareigojančios visus partnerius, kopiją. Sutartyje turi būti nustatyta, kad visi partneriai yra
solidariai atsakingi už sutarties vykdymą pagal sutarties sąlygas, vienas iš partnerių paskirtas
atsakinguoju, turinčiu teisę gauti nurodymus kiekvieno atskirai ir visų kartu jungtinės veiklos
partnerių vardu. Pirkimo-pardavimo sutartis, įskaitant mokėjimus, vykdoma tik su atsakinguoju
partneriu;
3.3.2. Jungtinės veiklos vardu pasiūlymą pasirašiusio asmens (asmenų) įgaliojimą
(įgaliojimus), jei pagal jungtinės veiklos sutartį turi būti išduotas atskiras įgaliojimas;
3.3.3. Reikalavimus, keliamus dalyviui 3.1.1.– 3.1.5. punktuose turi atitikti kiekvienas
pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantis partneris. Kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus 3.1.6. ir
3.1.7.punktuose, turi atitikti bent vienas jungtinės veiklos partneris.
3.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų
grupė veiktų kaip juridinis asmuo.
3.5. Dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
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4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina,
kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.
4.2. Tiekėjo pasiūlymą sudaro raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų ir
elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma:
4.2.1. pirkimo objekto kaina;
4.2.2. atsakymai į CVP IS priemonėmis suformuotus kvalifikacijos klausimus;
4.2.3. kai reikalaujama, pridėtos atitikimą reikalavimui patvirtinančių dokumentų,
nurodytų skelbime apie pirkimą, skaitmeninės kopijos;
4.3. pateikti kiti reikalaujami dokumentai:
4.3.1.Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų
patvirtinimo“ patvirtintas formas (formos patalpintos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje
www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo
sąžiningumo deklaracijos forma“). Ši deklaracija teikiama pagal formą, kuri taikoma pirkimams,
pradėtiems nuo 2011 m. spalio 6 d. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją
užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;
4.3.2. užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimus;
4.3.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
4.3.4. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas. Šio dokumento originalas turi būti
patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS
pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“;
4.3.5. kiti reikalaujami dokumentai.
4.4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti
tiekėjai. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo
sąžiningumo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos,
licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų
kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų
formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
4.5.Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.
4.6. 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.
4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų
grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė
daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir
naudodamasis CVP IS priemonėmis.
4.8. Tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus (subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai
vykdyti, (1 priedas), toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos
sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4.9. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
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4.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012 m. lapkričio mėn. 20 d. 11 val. 00 min.
(Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjui paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad tiekėjo
pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.
4.12. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra
konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir
konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau
vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos
informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja
Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas
nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
4.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau
nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Kol
nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti
savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš
naujo. Vėliau toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas
galiojančiu.
4.15. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
4.16. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant
pasiūlymus.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti
konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu
jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 5.1 punkte nurodytam terminui, arba
aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija paaiškinimus,
patikslinimus paskelbia CVP IS ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne
vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 6 dienas nuo
jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo
iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia
visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas
pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.4. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
5.5. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
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konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau
kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo
terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino
pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą
taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi
perkančiajai organizacijai.
5.6. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų,
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
5.7. Dalyvis, nepasinaudojęs galimybe prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti
(patikslinti) pirkimo dokumentus, įsipareigoja nesiremti šių konkurso sąlygų ir kitų pirkimo
dokumentų neaiškumais (netikslumais) ginčo, pretenzijos ir/ar skundo atveju.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje
ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantija ar laidavimu. Užtikrinimo vertė – 5
(penki) procentai skaičiuojami nuo bendros pasiūlymo kainos bet ne mažiau 500 Lt.
6.2. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas.
Garantija (laidavimo raštas) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
6.3. Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas gali prašyti, kad pirkimą vykdanti organizacija
patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Pirkimą
vykdanti organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio
dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš pirkimą vykdančios organizacijos atmesti
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas
tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams,
ar netinkamai juos vykdė.
7. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
7.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Kalėjimų departamento prie teisingumo
ministerijos posėdžių salėje adresu Vilnius, L.Sapiegos g. 1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų
pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Viešųjų pirkimų
komisijos (toliau – Komisija) posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia 2012-1120, 11 val. 00 min.
7.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus
pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį
neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
7.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta
kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis
elektroninėmis priemonėmis.
7.4. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka
Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
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8.1. Komisija tikrina ar Tiekėjai kartu su pasiūlymu pateikė minimalių kvalifikacinių
reikalavimų atitikties deklaraciją.
8.2. Elektroninio aukciono vykdymas:
8.2.1. Elektroninis aukcionas bus vykdomas CVP IS priemonėmis.
8.2.2. Perkančioji organizacija, prieš pradėdama elektroninį aukcioną:
8.2.2. 1. atliks pradinį išsamų pasiūlymų vertinimą pagal mažiausią kainos kriterijų;
8.2.2. 2. pakvies elektroninėmis priemonėmis vienu metu visus dalyvius, kurie yra pateikę
priimtinus pasiūlymus, pateikti naujas kainas. Kvietime bus nurodoma visa svarbi informacija, kaip
dalyviui prisijungti prie elektroninės įrangos, ir elektroninio aukciono pradžios data ir laikas.
8.2.3. Elektroninis aukcionas prasidės ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų nuo tos dienos,
kurią buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti aukcione.
8.2.4. Perkančioji organizacija kvietime dalyvauti aukcione iš anksto nurodys aukciono
uždarymo datą ir laiką.
8.2.5. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, laimėjusysis pasiūlymas nustatomas
pagal mažiausios kainos Galutinį pasiūlymą (mažiausią siūlomą galutinę sutarties kainą). Sutarties
kainą sudaro elektroninio aukciono procedūros metu Tiekėjo pateiktų atskirų Prekių kainų, pateiktų
visam numatomam įsigyti atitinkamų Prekių kiekiui, suma (CVP IS Užsakymo sutarties kaina
nurodyta elektroninio aukciono procedūros lango skiltyje „Visas pasiūlymas visoms pasiūlymo
dalims“).
8.2.6. Elektroninis aukcionas prasideda automatiškai CVP IS nustatytu laiku (dieną,
valandą bei minutę).
8.2.7. Elektroninio aukciono procedūros metu Tiekėjas:
8.2.7.1. teikia naują Prekių kainos pasiūlymą visam nurodytam Prekės kiekiui;
8.2.7.2. teikiant naują Prekių kainos pasiūlymą, skirtumas tarp pirminio pasiūlymo ir naujo
turi būti ne mažesnis kaip 0,5 procentai nuo bendros pasiūlymo kainos;
8.2.7.3. naują Prekės kainos pasiūlymą teikia tik litais;
8.2.7.4. naujus Prekių kainų pasiūlymus gali teikti iki elektroninio aukciono pabaigos;
8.2.7.5. jeigu Tiekėjo naujas Sutarties kainos pasiūlymas pateikiamas likus 10 (dešimt)
minučių iki nustatyto elektroninio aukciono procedūros uždarymo laiko, tai elektroninio aukciono
procedūros uždarymo laikas pratęsiamas iki 10 (dešimties) minučių.
8.2.8. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, Perkančioji organizacija nustato
Tiekėjų Galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir mažiausios kainos Galutinis pasiūlymas
pripažįstamas laimėjusiu.
8.3. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų
reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas
laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
8.4. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus
gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems
kvalifikacijos reikalavimams.
8.5. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs
arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba
paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos
prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją,
perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
8.6. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios
organizacijos keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija
netikrinama.
8.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
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8.8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis paprašo per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija,
vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi
Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131)
patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei
tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
8.9. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
8.109. Palyginusi pasiūlymus ir atsižvelgdama į dalyvių, sudariusių pasiūlymų eilę,
pasiūlytas kainas, Komisija CVP IS priemonėmis prašo dalyvio, kurio pasiūlymas yra pirmas
nustatytoje eilėje, pateikti atitikimą 3.1 punkto 1, 2 lentelėse nustatytiems kvalifikacijos
reikalavimams patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
8.11. Jeigu dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepateikia 3.1. punkto 1, 2 lentelėse
nurodytų dokumentų arba pateikia netikslius, neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir
Komisijai prašant, kvalifikacinių duomenų nepatikslina, arba dalyvio kvalifikacija neatitinka
minimalių kvalifikacijos reikalavimų, Komisija tokį pasiūlymą atmeta ir kreipiasi į kitą dalyvį,
kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, kuris nepateikė 3.1. punkto
1, 2 lentelėse nurodytų dokumentų arba pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją, arba dalyvio kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
8.12. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
8.12.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
8.12.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
8.12.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;
8.12.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių
klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
8.12.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
8.12.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
8.12.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis
elektroninėmis priemonėmis.
8.12.8. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys
dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą,
jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS
priemonėmis.
9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.
9.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
10. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato
pasiūlymų eilę ir laimėjusi pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai
šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos,
nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS
priemonėmis pateiktas anksčiau. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.
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10.2. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas)
pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo
sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
10.3. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
10.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo
charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip
pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
10.3.2 dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat
priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės
neatitinka funkcinių reikalavimų.
10.4. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 10.2 punkte nurodytu atveju negali
teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams,
teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat
neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
10.5 Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo
terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo
sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.
10.6 Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs
dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
Pirkimo sutartims pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas
pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.
10.7. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako
sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso
sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygų
2 priede nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
11. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
11.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios
organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai
Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS
priemonėmis. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali
būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
11.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą:
11.2.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą
sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
11.2.2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą
dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie
perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
11.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki
pirkimo sutarties sudarymo dienos.
11.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą,
kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti
pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą
išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams dienos.
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11.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą
sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą
sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau
praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
11.6. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį
pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo
teisme įrodymais.
11.7. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami
anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia
tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
11.8. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar
ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie
teismo priimtus sprendimus.

12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartis siūlo sudaryti tam dalyviui, kurio
pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.
12.2. Pirkimo sutarties projektas, atitinkantis šias konkurso sąlygas pateikiamas konkurso
sąlygų 4 priede.
12.3. Dalyvis per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomas su juo sudaryti pirkimo
sutartis gavimo, privalo pateikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžioms įstaigoms, su kuriomis
bus sudaromos sutartys, pirkimo sutarčių įvykdymo užtikrinimus – Lietuvos Respublikoje ar
užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantiją arba laidavimą po 5 (penkis) procentus
nuo kiekvienos numatomos pirkimo sutarties kainos. Nepateikus garantijos ar laidavimo laikoma,
kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
12.4. Perkančiosios organizacijos pateikto viešojo pirkimo sutarties projekto esminių
sąlygų konkurso dalyvis keisti negali.
12.5. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų
pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
12.6. Pirkimo sutarties kaina sutarties galiojimo metu gali būti keičiama tais atvejais, jei
įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję mokesčiai (PVM ir pan.) ar įvesti nauji, kainą
keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują
mokestį.
12.7. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie
Sutarties, po teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.
12.8. Sutarties kaina pasikeičia atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio
mokesčio dalį.
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Atviro konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1

(Pasiūlymo formos pavyzdys)
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
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens,
pasirašiusio
pasiūlymą
saugiu
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų
skaitmeninės kopijos yra tikros.
4. Dalyvis siūlo šias prekes __________________________ pirkimo daliai (-ims):
(tinkamą (-us) įrašyti)
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Pirkimo Pavadinimas
objekto
dalies
Nr.**

1 kilogramo*
kaina Lt be
PVM

1 kilogramo*
kaina Lt su
PVM

Kiekis
Perkamo
(kilogramais)* kiekio kaina,
Lt su PVM

Viso:
*kiaušiniams taikomas vieneto matas.
**Pirkimo objekto daliesNr. Įrašomas iš konkurso sąlygų 3 priedo.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje
galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus.
5. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus):
Eil.
Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas
Nr.
Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija įsegti atskirai):
Eil.
Pateikto dokumento
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango
Nr.
pavadinimas
eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai
klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)

Pastaba: Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje
esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 6 punktus. 5 ir 6 punktų tiekėjas gali nepildyti
arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 5 ir (ar) 6 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai
vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
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Atviro konkurso sąlygų
2 priedas
(Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys)
(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 pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

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.
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Atviro konkurso sąlygų
4 priedas
(Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas)
MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.
2012 m.

d.
Vilnius

Šalys, viešojo 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.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. 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.
1.2. 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, apie tai raštu informuodamas Pardavėją ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Sutarties galiojimo
pabaigos.
2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Parduodamų prekių kainos yra:
Eil. Nr. Prekės pavadinimas

Kiekis*, kg.

1 kg kaina, Lt su
PVM

Suma, Lt su PVM

Viso:
* kiekis yra preliminarus, gali keistis iki 50 procentų.
2.2. 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.
2.3. Sutarties vykdymo metu pasikeitus taikomo pridėtinės verties mokesčio (toliau – PVM) tarifo
dydžiui, Prekių kaina gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Prekių kainos pokyčio dydis yra
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proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Prekių kaina įforminama Sutarties Šalims
pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tokiu
atveju šalys viena kitą turi informuoti ne vėliau kaip prieš 30 dienų.
2.4. Pirkėjas už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes sumoka per 30 dienų nuo PVM sąskaitosfaktūros gavimo dienos.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus
pagal Sutartį.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja:
3.2.1. pristatyti prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per ....... dienas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo
dienos šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka arba pagal raštu suderintą grafiką (Sutarties
priedas Nr. 2);
3.2.2. pristatyti Sutartyje numatytas prekes (Sutarties 2.1 punktas ir Sutarties priedas Nr. 1 „Maisto
produktų techninė specifikacija“).
3.2.3. per Pirkėjo nurodytą protingą terminą savo sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes
kokybiškomis.
3.3. Pardavėjas turi teisę:
3.3.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą
kainą.
3.3.2. reikalauti iš Pirkėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja:
3.4.1. sumokėti per Sutarties 2.4. punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes;
3.4.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje ar jos priede Nr. 1 „Maisto
produktų techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pristatytas prekes.
3.5. Pirkėjas turi teisę:
3.5.1. reikalauti perduoti jam perkamas prekes;
3.5.2. reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu;
3.5.3. grąžinti Pardavėjui nekokybiškas, neatitinkančias Sutarties priede Nr. 1 „Maisto produktų
techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus prekes.
4. PREKIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
4.1. Pardavėjas savo transportu pristato prekes į ____________________________________
adresu _____________________________________ per ________ dienas nuo Pirkėjo užsakymo
gavimo dienos arba pagal raštu suderintą grafiką.
4.2. 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.
5. PREKIŲ KOKYBĖ, ŽENKLINIMAS, ĮPAKAVIMAS
5.1. Parduodamos prekės turi atitikti reikalavimus, nustatytus Sutarties priede Nr. 1 „Maisto
produktų techninė specifikacija“.
5.2. Pardavėjas kartu su pristatomomis prekėmis pateikia Pirkėjui jų kokybę patvirtinančius
dokumentus ir garantuoja prekių kokybę.
5.3. Gautų prekių kokybės, komplektiškumo, ženklinimo, įpakavimo atitikimas standartams,
techninėms sąlygoms tikrinamas Pirkėjo kompetentingų darbuotojų prekių pristatymo vietoje.
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Techninių bei kokybės reikalavimų neatitikimas suteikia teisę Pirkėjui atsisakyti priimti prekes ir
reikalauti iš Pardavėjo per nurodytą Pirkėjo terminą nekokybiškas prekes pakeisti kokybiškomis.
5.4. 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.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. 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.
6.2. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas tinkamos kokybės prekes per Sutarties 2.4 punkte
nurodytą mokėjimo terminą, Pirkėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo
nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
6.3. Jeigu Pardavėjas nepristato prekių per Sutarties 3.2.1 punkte nurodytą terminą arba pavėluoja
pristatyti prekes pagal raštu suderintą grafiką, Pardavėjas moka 0,02% dydžio nuo nepristatytų
prekių kainos delspinigius už kiekvieną praleistą dieną.
6.4. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, privalo sumokėti Pirkėjui 10000 (dešimt
tūkstančių) Lt baudą.
6.5. Bet kuri iš Šalių, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14 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 terminą nuo to momento, kai
Šalis pranešė kitai Šaliai apie tokį pažeidimą.
6.6. 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.
7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
7.1. Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis
nors priemonėmis pašalinti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba
netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin.,
2000, Nr. 74-2262) 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556).
7.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį
įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti
kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti
įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba,
jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento.
7.3. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių
priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
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7.4. 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
8.1. Pardavėjas Sutarties pasirašymo dieną privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą –
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės 5 (penkių) procentų
nuo Sutarties kainos garantiją arba laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir patvirtinančių
dokumentų formų pavyzdžiai pateikti Sutarties 3 priede.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir galioja iki 2014 m. sausio 31 d.
8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrina, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to,
kad Pardavėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.
8.5. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Pardavėjo per 15 dienų pateikti naują
sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Pardavėjas
nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
8.6. Jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Pirkėjui Sutarties sąlygų įvykdymo
užtikrinimo garantiją ar laidavimą ne mažesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai vertei.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
9.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu
pranešęs apie tai Pardavėjui, jeigu:
9.1.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;
9.1.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
9.1.3. Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu
dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
9.1.4. Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo.
9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 9.1 punkte nustatyto
termino, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali
įvykdyti savo įsipareigojimų ir Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas
nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
9.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai
šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
9.4. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas
Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo
skolą Pardavėjui.
9.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar
išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui mokėtinų sumų arba pagal Pardavėjo pateiktą
Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
9.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už pristatytas Prekes,
Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
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10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento pateikimo
Pirkėjui dienos, pasirašius Sutartį ir galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.
10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
10.3. Ginčai kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų būdu Šalių susitarimu. Nesusitarus,
kiekviena iš ginčo Šalių turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.5. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
10.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai
Šaliai.
11. ŠALIŲ REKVIZITAI

_________________________
(įstaigos pavadinimas)
pavadinimas)
_________________________
(įstaigos adresas)
_________________________
(įstaigos kodas)
tel. ______________________
faks._____________________
_________________________
(Bankas)
_________________________
(Banko kodas)
_________________________
(Atsisk. sąskaitos Nr.)
________________________
(vardas, pavardė)
________________________
(parašas, spaudas)

___________________________
(įmonės
___________________________
(įmonės adresas)
___________________________
(įmonės kodas))
tel._________________________
faks.________________________
____________________________
(Bankas)
____________________________
(Banko kodas)
___________________________
(Atsisk. sąskaitos Nr.)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(parašas, spaudas)
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Sutarties 1 priedas
MAISTO PRODUKTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

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
pusiau riebi, 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. 3D-259 redakcija).
Grietinė
30 proc. riebumo, išfasuota indeliais 0,45, 1 ir(ar) 10 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 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).
Jogurtas
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“.
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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(ar) 20 kg.
Kiaulienos mėsos
atšaldytos arba sušaldytos, išgyslinėtos, riebalų kiekis ne daugiau 30
nuopjovos
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.
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
išfasuota po 1 kg..

pirmos rūšies, pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003 arba lygiavertis,

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

Žuvies konservai
pomidorų padaže
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 ir(ar) 5 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.
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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 miltų 550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc.,
100 g svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis.
Meduoliai
arba lygiavertis.

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

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

drėgnis iki 13 proc., ne didesnio kaip 500 g išfasavimo, LST 1808:2003

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
lygiavertis.

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

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
lygiavertis.

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

`
Avižiniai dribsniai
išfasuoti maišuose po 10, 20 ir(ar) 50 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, 30 ir(ar) 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”.
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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.
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. 3D455 „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
veikiančią NTD.

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

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

Kiti maisto produktai:
Aliejus
(76/621/EEB).

saulėgrąžų, išpilstytas induose po 1, 10 ir 50 kg, Tarybos direktyva

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.
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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.

Juodosios arbatžolės
lygiavertis.

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

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
(EB) Nr. 1221/2008.

atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu
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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.
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Sutarties 2 priedas
PREKIŲ PRISTATYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Pardavėjas

_________________________
(įstaigos pavadinimas)
_________________________
(įstaigos adresas)
_________________________
(įstaigos kodas)
tel. ______________________
faks._____________________
_________________________
(Bankas)
_________________________
(Banko kodas)
_________________________
(Atsisk. sąskaitos Nr.)
________________________
(vardas, pavardė)
________________________
(parašas, spaudas)

Kiekis

Pristatymo data

Pastabos

Pirkėjas

___________________________
(įmonės pavadinimas)
___________________________
(įmonės adresas)
___________________________
(įmonės kodas))
tel._________________________
faks.________________________
____________________________
(Bankas)
____________________________
(Banko kodas)
___________________________
(Atsisk. sąskaitos Nr.)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(parašas, spaudas)
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Sutarties 3 priedas
Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir patvirtinančių dokumentų formų pavyzdžiai
SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr._________
____________________________
____________________________
(Pirkėjo pavadinimas, adresas)
20__ m. __________ __ d.
(garantijos išdavimo data)
_______________
(sudarymo vieta)
___________________________________________________ (toliau - Klientas), pranešė,
(kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas)
kad 20__ m.__________________ __d. sudarė sutartį Nr._____________/______________ su
_________________________________________________________ (toliau – Garantijos gavėjas)
(Pirkėjo pavadinimas)
dėl ______________________________________________________________ (toliau – Sutartis).
(sutarties dalykas)
__________________________________________________________ (toliau – Garantas),
(banko ar kredito įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)
šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip
________________ Lt (________________________________) gavęs pirmą raštišką
(suma skaičiais)
(suma žodžiais)
Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame privalo būti nurodytas šios garantijos numeris, patvirtinantį, kad
Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ar įvykdė jas netinkamai, nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos ar
įvykdytos netinkamai.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir galioja tik patvirtintas Garanto antspaudu.
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20 __ m. ______________ __ d.
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo
raštiško reikalavimo mokėti;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu
pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų nebereikalingas.

________________________
_________
(įgalioto asmens pareigos)
(vardo raidė, pavardė)
A.V.
___________________________

________________________
( parašas)
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SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR. _______________
(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)
20__ m. __________ __ d.
(data)
_______________
(vieta)
Šis laidavimo raštas galioja tik su 20 __ m. __________________ ___ d. draudimo sutartimi
Nr. ________________.
Šiuo laidavimo raštu _________________________________________ (toliau – Klientas)
(kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas)
ir ____________________________________________________________ (toliau – Laiduotojas)
(laiduotojo pavadinimas, kodas, adresas)
neatšaukiamai įsipareigoja __________________________________ (toliau – Kliento kreditorius)
(Pirkėjo pavadinimas)
__________________ Lt (__________________________________) suma ir ją tinkamai išmokėti
(suma skaičiais)
(suma žodžiais)
pagal šį laidavimo raštą.
Klientas 20__ m._______________ __d. sudarė sutartį Nr._____________/____________ su Kliento kreditoriumi dėl
__________________________________________ (toliau – Sutartis).
(sutarties dalykas)
Vadovaujantis Sutartimi, šio laidavimo sąlygos yra tokios:
Jei Klientas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant
sumokėti Kliento kreditoriui aukščiau nurodytą sumą, gavęs Kliento kreditoriaus pirmą raštišką pareikalavimą. Kliento
kreditorius neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos arba
vykdomos netinkamai.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki 20 __ m. ______________ __ d.
Kliento kreditoriui arba Klientui paprašius pratęsti Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti
Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu pratęsiamas Sutarties galiojimo laikui.
Reikalavimas sumokėti Kliento kreditoriui aukščiau nurodytą sumą turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.
________________________
(įgalioto asmens pareigos)

_________
( parašas)
A.V.
__________________________

________________________
(vardo raidė, pavardė)
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Atviro konkurso sąlygų
5 priedas
________________________________________________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)
________________________________________________________________________________________________
(tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
2010 m. ________________________ d. Nr.
__________________________
(vietovė)
1. Aš, _______________________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)
_______________________________________________________________________________________________ ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliekamame Maisto
prekių ir daržovių pirkimo 2013 metams atvirame konkurse (Pirkimo numeris____________ ), skelbtame
________________________________________________________________________________________________
(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris
atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus nurodytus Maisto prekių ir daržovių pirkimo 2013 metams atviro
konkurso sąlygų 3.1. punkte ir, perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per 5 darbo dienas bus pateikti minimalius
kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų 3.1. punkte.
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; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 39
straipsnio 2 dalies 2 punktu __________________________________________________________________ pateiktas
(tiekėjo pavadinimas)
pasiūlymas bus atmestas ir bus laikoma, kad ____________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas)
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo
sutartis nebus sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti pareikalauta iš banko ar draudimo bendrovės
pasiūlymo užtikrinimo garantija ar kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.
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 teikiančio asmens pareigos)

_________________
(vardas, pavardė)

_________________
(parašas)
A. V.
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Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
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, nesiekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 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 pareigų pavadinimas)
(Vardas, pavardė)

(Parašas)
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Atviro konkurso sąlygų
7 priedas
MAISTO PRODUKTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

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
pusiau riebi, 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. 3D-259 redakcija).
Grietinė
30 proc. riebumo, išfasuota indeliais 0,45 ir 1 kg ar kibirėliuose iki 10
litrų, 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 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).
Jogurtas
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
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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
atšaldytos arba sušaldytos, išgyslinėtos, riebalų kiekis ne daugiau 30
nuopjovos
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.
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
išfasuota po 1 kg..

pirmos rūšies, pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003 arba lygiavertis,

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.
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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.
Žuvies faršas
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.
Žuvies konservai
aliejuje
išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai
nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis.
Žuvies konservai
pomidorų padaže
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 ir(ar) 5 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.
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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
arba lygiavertis.

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

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

drėgnis iki 13 proc., ne didesnio kaip 500 g išfasavimo, LST 1808:2003

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
lygiavertis.

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

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
lygiavertis.

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

`
Avižiniai dribsniai
išfasuoti maišuose po 10, 20 ir(ar) 50 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, 30 ir(ar) 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”.
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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.
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. 3D455 „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
veikiančią NTD.

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

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

Kiti maisto produktai:
Aliejus
(76/621/EEB).

saulėgrąžų, išpilstytas induose po 1, 10 ir 50 kg, Tarybos direktyva

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.
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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.

Juodosios arbatžolės
lygiavertis.

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

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
(EB) Nr. 1221/2008.

atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu
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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.

