
Eilės Nr.
Produkto 

pavadinimas
Mato vnt.

Produkto mato 

vieneto kaina su 

PVM

Tiekėjas Pavadinimas Kodas Pakuotė
Pakuotės 

kaina

1.1.
Duonos 

gaminiai

1.1.1. Duona kg 1,27 Vilguva Palangos 477077719116 0,400 0,45

1.1.2. Batonas kg 1,32 Vilguva Batonas 477046110202 0,350 0,41

1.1.3. Bandelė (paprasta) kg 1,62 Vilguva Bandelė (paprasta) 0,11

1.1.4. Sausainiai kg 3,02 Didmena Mažoji gaspadinė 482300870081    0,180 0,54

1.2.

1.2.1. Pienas l 1,33 Pieno žvaigždės Dvaro 477026504153 0,500 0,67

1.2.2. Varškė kg 4,8 Pieno žvaigždės Žvaigždutė 477027504739 0,200 0,96

1.2.3. Grietinė kg 4,09 Pieno žvaigždės Dvaro 477027504409 0,450 1,55

1.2.4. Varškės sūrelis kg 11,55 Pieno žvaigždės Nykštukas

477023704370 

477023704351           

477023704309          

477023704356         

477023705410         

477023704247         

477023704329            

0,045 0,52

Reikalavimai produktams

glaistytas šokoladiniu glaistu, ne didesnėje kaip 100 g pakuotėje, atitinkantis 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 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija).

pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, ne didesnėje kaip 250 g pakuotėje, sufasuoti 

pakeliuose, atitinkantys reikalavimus, nustatytus miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, 

gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (ŽŪ ministro 2014 m. spalio 28 d. 

įsakymas Nr. 3D-794 ,,Dėl duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio 

pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir 

prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“).

Bendra 1.1 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Pieno produktai

pasterizuotas geriamasis pienas – ne mažesnio kaip 2 proc. ir ne didesnio kaip 3,5 proc. 

riebumo, ne didesnėje kaip 500 ml pakuotėje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1308/2013. 

ne mažesnio kaip 0,5 proc. ir ne didesnio kaip 9 proc. riebumo, ne didesnėje kaip 0,25 kg 

pakuotėje, atitinkanti 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 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija).

ne mažesnio kaip 15 proc. ir ne didesnio kaip 30 proc. riebumo nuo 200 g. iki 0,5 kg pakuotėje, 

atitinkanti kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 

3D-225 ,,Dėl grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

1. MAISTO PRODUKTAI

iškepta iš ruginių ir kvietinių miltų, padinė, atitinkanti reikalavimus, nustatytus duonos ir 

pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (ŽŪ 

ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-794 ,,Dėl duonos ir pyrago kepinių 

apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos 

gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“).

iškeptas iš kvietinių miltų, atitinkantis reikalavimus, nustatytus duonos ir pyrago kepinių 

apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (ŽŪ ministro 2014 m. 

spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-794 ,,Dėl duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir 

prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos 

ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“).

pagaminta iš kvietinių miltų, ne daugiau kaip 70 g svorio, atitinkanti reikalavimus, nustatytus 

duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente 

(ŽŪ ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-794 ,,Dėl duonos ir pyrago kepinių 

apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos 

gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“).
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1.2.5. Fermentinis sūris kg 9,34 Pieno žvaigždės Svalia 477033704655 0,240 2,24

1.2.6.
Jogurtas arba 

jogurto gėrimas
kg 2,65 Pieno žvaigždės Jo

477026521162          

477026521519         

477026521521

0,500 1,33

1.2.7.  Sviestas  kg 10,86 Didmena Ekstra 590051230010 0,200 2,17

1.3.

1.3.1.
Kiaulienos lašiniai 

(rūkyti)
kg 5,27 Daivida

Šaltai rūkyti 

lašiniai 
249850440000    0,300 1,58

1.3.2.
Kiaulienos lašiniai 

(sūdyti)
kg 5,37 Daivida Rokiškio 249852490000 0,300 1,61

1.3.3.
Karštai rūkyta 

dešra 
kg 9,96 Daivida

        Proginis 

Saliamis        
253485500000    Sveriama 8,36

1.3.4.
Karštai rūkytos 

dešrelės
kg 6,75 Daivida Sartų 249853950000

Pakuotos 

vakuume
6,75

1.3.5. Vytinta dešra kg 12,82
Didmena                

(Mažeikių mėsinė)
Saliami

Fasuota  

vakuume
11,35

1.3.6. Virtos dešrelės kg 2,77 Daivida Skanutės 249850110000    Sveriamos 2,77

1.4.

1.4.1. Sūdyta silkių filė kg 3,68

Didmena                 

(Vičiūnai ir Ko)              

(UAB NORVELITA)

Viči                          

Silpnai sūdyta 

silkių filė aliejuje

477019035031                    

477048616495
0,400 1,47

1.5.

1.5.1. Džiovinti abrikosai kg 5,18
Didmena                    

(Tiekėjų gildija)
Sunny garden 477902339133 0,150 0,78

1.5.2. Riešutai kg 3,36
Didmena                 

(Tiekėjų gildija)
Sunny garden 477902339177 0,200 0,67

1.5.3. Šokoladas kg 9,98
Didmena           

(Meškėnas)
Tai Tau 477902123050 0,100 1,00

supakuoti vakuume, ne didesnėje kaip 300 g pakuotėje,  atitinkantys Jungtinių Tautų Europos 

ekonominės komisijos (JT EEK) standartą ,,Porcinemeat – carcasesandcuts“ arba lygiavertį.

supakuoti vakuume, ne didesnėje kaip 300 g pakuotėje, atitinkantys Jungtinių Tautų Europos 

ekonominės komisijos (JT EEK) standartą ,,Porcinemeat – carcasesandcuts“ arba lygiavertį.

pirmos rūšies, pagaminta iš jautienos ir kiaulienos, atitinkanti LST 1919:2003 arba lygiavertį.

pirmos rūšies, pagamintos iš kiaulienos ir jautienos, vienos dešrelės svoris turi būti 70-80 g, 

supakuotos vakuume, atitinkančios LST 1919:2003 arba lygiavertį.

pjaustyta riekutėmis, pagaminta iš kiaulienos mėsos, sufasuota vakuume, atitinkanti LST 

1919:2003 arba lygiavertį.

Pirmos rūšies, pagamintos iš smulkintos mėsos, atitinkančios LST 1919:2003 arba lygiavertį.

ne didesnėje kaip 250 g pakuotėje, sausosios medžiagos riebalų kiekis –ne mažesnis kaip 45 

proc., puskietis, atitinkantis sūrių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2008 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl sūrių kokybės reikalavimų patvirtinimo ir kai kurių 

žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“.

desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais, sufasuotas gamintojo įpakavime, 

atitinkantis  jogurto kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 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“.

ne didesnėje kaip 250 g pakuotėje, pieno riebalų kiekis – ne mažesnis kaip 80 proc., Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013.

Bendra 1.2 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Termiškai apdoroti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

sufasuoti, gamintojo pakuotėje, ne didesnėje kaip 250 g, pagal veikiančią NTD.

ne daugiau kaip 100 g svorio, atitinkantis privalomuosius šokolado kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 197 „Dėl 1999 m. liepos 1 d. 

įsakymo Nr. 288 dalinio pakeitimo“(ŽŪ ministro 2001 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 197 

redakcija).

Bendra 1.3 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Sūdyta žuvis

silpnai sūdyta, ne didesnėje kaip 0,5 kg vakuminėje ar plastikinėje pakuotėje. Turi atitikti 

Maisto kodekso komisijos paruoštas rekomendacijas CAC/RCP 52:2003 (su keitiniais) CODE 

OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS arba lygiavertes.

Bendra 1.4 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Šokoladas, šokoladiniai saldainiai, džiovinti vaisiai, riešutai

be kauliukų, ne didesnėje  kaip 250 g pakuotėje, atitinkantys džiovintų vaisių privalomuosius 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro    2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-155 ,,Dėl 

džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.



1.5.4.
Šokoladiniai 

saldainiai 
kg 5,73

Didmena                 

(Chersonas 

konditerijos fabrikas)

Voveraitė 200164000000 Sveriami 5,73

1.6.

1.6.1. Aliejus l 2,47
Didmena          

(Altertega)
Kukhar Rishelie 482016661518 0,500 1,24

1.6.2. Margarinas kg 2,58
Didmena                 

(Eugesta)
Rama 871410008437 0,250 0,65

1.7.

1.7.1. Juodoji arbata kg 3,44
Didmena                   

(Klingai)
Juodoji arbata 477070800109 0,100 0,34

1.7.2. Žalioji arbata kg 6,45
Didmena               

(Klingai)
Gera nes gera 477070826240 0,080 0,52

1.7.3. Natūrali kava kg 10,38

Didmena (Jacobs 

Douwe Egberts LT, 

UAB)

Jacobs 871100051803 0,500 5,19

1.8. Sultys, gaivieji gėrimai, mineralinis vanduo (su tara)

1.8.1.
Mutivaisių 

nektaras
l 1,18

Didmena             

(Kalnapilio-Tauro 

grupė)

Cido 475004200011 0,470 0,55

1.8.2.
Natūralus 

mineralinis vanduo
l 0,68

Didmena                

(Birštono mineraliniai 

vandenys)

Akvilė 477040522704 0,500 0,34

1.8.3. Geriamasis vanduo l 0,54
Didmena                        

(Sia link vest)
Gaivilė 475009900220 0,500 0,27

1.8.4 Gaivieji gėrimai l 1,05
Didmena                     

(Plastiksė)
Caroline

477055122435          

477055122436             

477055122434            

0,500 0,53

1.9.

1.9.1.
Cukraus gaminys 

(pakaitalas) 
kg 7,98 Didmena Gina 900285907731 0,072 0,57

1.9.2. Prieskoniai kg 4,78 Didmena (Sauda) Sauda 477041209185 0,150 0,72

1.9.3.
Malti juodieji 

pipirai
kg 8,98 Didmena (Sauda) Sauda 477145906128 0,100 0,9

1.9.4. Valgomoji druska kg 0,33
Didmena                            

( F Užkuraitienės Iį)
Valgomoji druska 481100500020    1,000 0,33

1.10.

1.10.1.
Sausas bulvių 

mišinys
kg 6,98 Didmena Klingai

477085521341            

477085521343       
0,030 0,21

1.10.2.

Vištienos ar kita 

sausa sriuba su 

makaronais

kg 4,98 Didmena (Osama) Noris 477010724200 0,050 0,25

atitinkantys privalomuosius šokolado produktų  kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 

2001 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 197 „Dėl 1999 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 288 dalinio 

pakeitimo“.

Bendra 1.5 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Aliejus, margarinas

rafinuotas saulėgrąžų aliejus, ne didesnėje kaip 500 ml gamintojo pakuotėje (išskyrus stiklines 

ir metalines pakuotes), atitinkantis LST 1959:2005/1K:2006 arba lygiavertį.

Bendra 1.7 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

ne didesnėje  kaip 500 ml gamintojo pakuotėje, mažiausias sulčių ar tyrės kiekis – 40 proc. 

galutinėje produkto masėje, atitinkantis ŽŪ ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakyme Nr. 61 „Dėl 

vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus 

(ŽŪ ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-438 redakcija).

negazuotas, ne didesnėje  kaip 500 ml gamintojo pakuotėje, atitinkantis reikalavimus, nustatytus 

Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens 

naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“.

išpilstytas po 500 ml, atitinkantis geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, nustatytus 

Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

išpilstyti ne didesnėje kaip 500 ml pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

Bendra 1.8 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Iki 75 proc. riebumo, ne didesnėje kaip 250 g. pakuotėje, atitinkantis tarnybos reglamentą (EB) 

Nr. 2991/94 arba lygiavertį. 

Bendra 1.6 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Natūrali arbata, kava

ne didesnėje kaip 200 g pakuotėje, atitinkanti LST ISO 3720:2012 arba lygiavertį.

ne didesnėje kaip 200 g pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

iš ,,Arabika“ pupelių rūšies, malta, vidutinio skrudinimo, ne didesnėje kaip 0,5 kg pakuotėje, 

pagal veikiančią NTD.

Sausi dribsniai, sausa sriuba, sausi antrieji patiekalai

į sudėtį turi įeiti sausa grietinėlė arba pienas, ne didesnėje kaip 0,25 kg pakuotėje, pagal 

veikiančią NTD.

greito paruošimo sausa sriuba, kuri paruošiama vartojimui trumpai pavirus arba užpylus karštu 

vandeniu, ne didesnėje kaip 150 g. pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

Prieskoniai, sintetiniai saldikliai

Sintetinis vandenyje tirpus saldiklis, ne didesnėje kaip 0,5 kg pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

universalūs prieskoniai be druskos, ne  didesnėje kaip 250 g  pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

ne didesnėje kaip 100 g pakuotėje, atitinkantys LST ISO 959-1:2004 arba lygiavertį.

ne didesnėje kaip 1,0 kg pakuotėje , pagal veikiančią NTD.

Bendra 1.9 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM



1.10.3.
Kukurūzų ar kiti 

sausi dribsniai
kg 2,47 Didmena (Bifood) Corn flakes 590604004761 0,250 0,62

1.11.

1.11.1.
Avižiniai ir kitų 

grūdų dribsniai
kg 1,49

Didmena                     

(Sigito Krivicko įmonė 

FASMA)

Fasma 477058411325 0,400 0,60

1.11.2. Lęšiai kg 2,34 Didmena (Skanėja) Skanėja 477035110228 0,500 1,17

1.11.3. Ryžiai kg 2,34

Didmena                    

(Sigito Krivicko įmonė 

FASMA)

Fasma 477058411340 0,400 0,94

1.11.4. Makaronai kg 1,35 Didmena Dobele 475002005263 0,500 0,68

1.12.

1.12.1. Pomidorų padažas l 5,69 Didmena (Rivona) Čumak 482000135280 0,070 0,40

1.12.2.
Konservuoti 

krienai
kg 2,74 Didmena (Rivona) Krienai 0,200 0,55

1.12.3. Majonezas l 3,99 Didmena (Rivona) Čumak 482309600167 0,160 0,64

1.12.4. Ketčupas l 3,61 Didmena (Sanitex) Hellman's 10560 0,010 0,04

1.12.5. Garstyčios l 2,37 Didmena (Rivona) Maheev 460424800351 0,140 0,33

1.13.

1.13.1 Kiaušiniai vnt 0,19
Didmena                

(Ginkūnų paukštynas)
Kiaušiniai 477901818011    10 1,90

1.14.

1.14.1.

Valgomosios 

bulvės

laikotarpyje nuo 

rugsėjo iki sausio 

mėnesio imtinai

kg 0,62 Vilguva Sveriama 0,62

1.14.2.

Valgomosios 

bulvės

laikotarpyje nuo 

vasario iki 

rugpjūčio mėnesio 

imtinai

kg 0,68 Vilguva Sveriama 0,68

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

bet kokių rūšių (su vaisiais ar uogomis, su riešutais ir medumi, šokoladiniai, be jokių priedų ir 

pan.), ne  didesnėje kaip 0,5 kg  pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

Bendra 1.10 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Kruopos, makaronai

ne didesnėje kaip 200 ml  gamintojo pakuotėje (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes), pagal 

veikiančią NTD.

natūralūs, be priedų, ne didesnėje kaip 200 g pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

pusriebis, be priedų, su kiaušiniais ar kiaušinių milteliais, ne didesnėje kaip 200 ml gamintojo 

pakuotėje (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes), pagal veikiančią NTD.

ne didesnėje kaip 200 ml gamintojo pakuotėje (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes), pagal 

veikiančią NTD.  

ne didesnėje kaip 200 ml gamintojo pakuotėje (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes), pagal 

veikiančią NTD. 

Bendra 1.12 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

ne didesnėje kaip 500 g gamintojo pakuotėje, atitinkantys privalomuosius kruopų kokybės 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų 

grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“.

raudonieji lęšiai, ne didesnėje kaip 500 g gamintojo pakuotėje, pagal veikiančią NTD.

šlifuoti baltieji ryžiai, ne didesnėje kaip 500 g gamintojo pakuotėje, atitinkantys LST ISO 

7301:2015 arba lygiavertį.

pagaminti iš kietagrūdžių kviečių miltų: kriauklelės, lakštiniai, spagečiai ar ragučiai, ne 

didesnėje kaip 500 g gamintojo pakuotėje, pagal veikiančią NTD. Bendra 1.11 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Kečupas, pomidorų padažas, majonezas, grastyčios, krienai

Kiaušiniai

A klasės, M svorio kategorijos, sufasuoti po 10 vnt., atitinkantys Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) 1308/2013. 

Bendra 1.13 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Vaisiai, daržovės

 II klasės, atitinkančios maistinių bulvių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 

m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

II klasės, atitinkančios maistinių bulvių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. 

gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.



1.14.3.

Morkos

laikotarpyje nuo 

rugsėjo iki sausio 

mėnesio imtinai

kg 0,59 Vilguva Sveriama 0,59

1.14.4.

Morkos

laikotarpyje nuo 

vasario iki 

rugpjūčio mėnesio 

imtinai

kg 0,68 Vilguva Sveriama 0,68

1.14.5.

Svogūnai

laikotarpyje nuo 

rugsėjo iki sausio 

mėnesio imtinai

kg 0,89 Vilguva Sveriama 0,89

1.14.6.

Svogūnai

laikotarpyje nuo 

vasario iki 

rugpjūčio mėnesio 

imtinai

kg 0,89 Vilguva Sveriama 0,89

1.14.7.

Agurkai

laikotarpyje nuo 

lapkričio iki 

balandžio mėnesio 

imtinai

kg 2,18 Vilguva Sveriama 2,18

1.14.8.

Agurkai

laikotarpyje nuo 

gegužės iki spalio 

mėnesio imtinai

kg 0,99 Vilguva Sveriama 0,99

1.14.9.

Pomidorai

laikotarpyje nuo 

lapkričio iki 

balandžio mėnesio 

imtinai

kg 3,07 Vilguva Sveriama 2,29

1.14.10

Pomidorai

laikotarpyje nuo 

gegužės iki spalio 

mėnesio imtinai

kg 1,67 Vilguva Sveriama 1,67

1.14.11

Brokoliai

laikotarpyje nuo 

rugsėjo iki sausio 

mėnesio imtinai

kg 2,69 Vilguva Sveriama 2,69

1.14.12

Brokoliai

laikotarpyje nuo 

vasario iki 

rugpjūčio mėnesio 

imtinai

kg 2,69 Vilguva Sveriama 2,69

1.14.13

Apelsinai

laikotarpyje nuo 

lapkričio iki 

balandžio mėnesio 

imtinai

kg 2,89 Vilguva Sveriama 2,41

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

  II klasės, atitinkančios kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) 543/2011.

II klasės, atitinkančios kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) 543/2011.

 II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) 543/2011.

II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) 543/2011.

II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) Nr. 543/2011.

II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) Nr. 543/2011.

II klasės, pomidorai turi būti ne kekėmis, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, 

patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.

II klasės, pomidorai turi būti ne kekėmis, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, 

patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.

atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 

543/2011.

atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 

543/2011.

II klasės, skersmuo – 77-88 mm, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus 

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.



1.14.14

Apelsinai

laikotarpyje nuo 

gegužės iki spalio 

mėnesio imtinai

kg 1,36 Vilguva Sveriama 1,36

1.14.15

Bananai

laikotarpyje nuo 

lapkričio iki 

balandžio mėnesio 

imtinai

kg 1,36 Vilguva Sveriama 1,36

1.14.16

Bananai

laikotarpyje nuo 

gegužės iki spalio 

mėnesio imtinai

kg 1,09 Vilguva Sveriama 1,09

1.14.17

Citrinos

laikotarpyje nuo 

lapkričio iki 

balandžio mėnesio 

imtinai

kg 2,29 Vilguva Sveriama 2,29

1.14.18

Citrinos

laikotarpyje nuo 

gegužės iki spalio 

mėnesio imtinai

kg 1,81 Vilguva Sveriama 1,81

1.14.19

Obuoliai

laikotarpyje nuo 

rugsėjo iki sausio 

mėnesio imtinai

kg 0,85 Vilguva Sveriama 0,68

1.14.20

Obuoliai

laikotarpyje nuo 

vasario iki 

rugpjūčio mėnesio 

imtinai

kg 0,51 Vilguva Sveriama 0,51

2.1.

2.1.1. Tualetinis muilas kg 2,78 Didmena Attis 590147403738 0,100 0,28

2.1.2.
Šampūnas 

plaukams
l 3,99 Didmena (Rivona) Naturaphy 590831141103 1,000 3,99

2.1.3. Kūno prausiklis l 3,99 Didmena (Rivona) Naturaphy 590831141546 1,000 3,99

2.1.4.
Dezodorantas arba 

antiperspirantas 
l 28,85 Sanitex Nivea 4224695 0,050 1,44

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

Pagal sezoniškumą

II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) Nr. 1333/2011.

II klasės, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos įgyvendinimo reglamentu 

(ES) Nr. 1333/2011.

II klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES)  Nr. 543/2011.

II klasės, atitinkančios privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES)  Nr. 543/2011.

II klasės, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.

II klasės, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos 

įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.

II klasės, skersmuo – 77-88 mm, atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus 

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011.

Bendra 1.14 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

                                                                 2. HIGIENOS PRIEMONĖS

Muilai, šampūnai, kūno dezodorantai arba antiperspirantai ir kitos kūno priežiūros priemonės, skutimosi kremai 

Universalus, gabalinis, įvairių kvapų, įpakuotas iki 100 g pakuotėje.

Kasdieninio naudojimo šampūnas visų tipų plaukams.

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo alkoholio, ir aerozolinius gaminius. Išpakavimas pagal 

gamintojo nustatytą plastikinę pakuotę.

Kūno prausiklis lengvai pašalina riebalus ir purvą. Kūno prausiklyje  esantys komponentai 

nedirgina odos. Minkština rankų odą, nealergizuoja. Tinka visų tipų odai. Bekvapis.

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo alkoholio, ir aerozolinius gaminius. Išpakavimas  pagal 

gamintojo nustatytą plastikinę pakuotę.

Pieštukinis, rutulinis dezodorantas arba antiperspirantas.           Išskyrus gaminius, kuriuose yra 

etilo alkoholio, ir aerozolinius gaminius. Įpakavimas pagal gamintojo nustatytą plastikinę 

pakuotę.



2.1.5. Skutimosi kremas l 26,48 Sanitex Nivea 400580830934 0,100 2,65

2.2.

2.2.1.

Skalbimo milteliai kg 1,34 Didmena Dosia 590062703533 0,300 0,40

2.2.2. Indų ploviklis l 0,88 Didmena Oskar 590708200028 0,500 0,44

2.3.

2.3.1. Dantų pasta l 8,48 Didmena (Rivona) Dentica
590760861014             

590760861013
0,100 0,85

2.3.2.
Dantų šepetėlis 

suaugusiems
vnt 0,51 Didmena (Rivona) Dentica Vnt 0,51

2.3.3. Dantų krapštukai pak. 0,22 Sanitex Dantų krapštukai 400291112694 Vnt 0,22

2.4.

2.4.1.
Tualetinis 

popierius
vnt 0,20 Didmena Harmasan 858401480095 Vnt 0,20

2.4.2.
Tualetinis 

popierius
vnt 0,30 Didmena Grite 477002349281 Vnt 0,30

2.5.

2.5.1.
Popierinės 

servetėlės
pak. 1,98 Didmena Popierinės servetėlės Pak 1,98

2.5.2. Nagų žnyplės vnt 1,28 Didmena Nagų žnyplės 590571000701 Vnt 1,28

2.5.3. Ausų krapštukai pak. 0,67 Didmena Maks 859406045036 Pak 0,67

3.1.

Vokai be langelio

C5 (162 x 229 

mm)
vnt 0,51 Didmena Vokas 42497 Vnt 0,51

3.2.
Pirkinių maišeliai 

XL
vnt 0,17 Didmena Pirkinių maišelis 24683 Vnt 0,17

3.3. Degtukai dėž. 0,11 Didmena Kate 477019836228 Dėž. 0,11

Bendra 2.1 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Skalbimo ir plovimo priemonės

Skalbiamieji milteliai, skirti medvilniniams, lininiams ir   sintetiniams audiniams skalbti. Tinka 

skalbti rankomis ir paprastomis skalbimo mašinomis. Išpakavimas  pagal gamintojo nustatytą 

pakuotę

Pakuotės dydis iki 1 l.

Atitinkantys bendruosius saugos reikalavimus.

Bendra 3 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Be dildės. Dydis – iki 9 cm.

Plastikiniai ar mediniai ausų krapštukai, skirti asmens higienai palaikyti. Pakuotėje iki 200 vnt.

Bendra 2.5 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

3. KITI DAIKTAI

Popierius: 80-100 gsm ofsetinis. Vokų vidus: pilkas, baltas, mėlynas. Su nuplėšiama juostele.

Polietileninis pirkinių maišelis, kurio sienelės plonesnės kaip 50 mikronų. Polietileno plėvelės 

tipas HDPE ar LDPE perdirbta žaliava arba lygiavertis produktas.

Tualetinis popierius

2 sluoksnių, pagamintas iš perdirbto plaušo, 150-200 lapelių.

3 sluoksnių, pagamintas iš perdirbto plaušo, 150-200 lapelių.

Bendra 2.4 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Higieninės servetėlės, manikiūro priemonės, ausų krapštukai

Ne mažiau  kaip 250 vnt./pak.,  23x25 cm, iš rūšiuoto perdirbto plaušo.

Bendra 2.2 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Dantų pasta, dantų šepetėlis, dantų krapštukai

Suaugusiems, universali, nuo 75 ml iki 100 ml tūtelėje. 

Burnos higienos priemonė, skirta dantų valymui. Įvairaus kietumo šereliais.

Mediniai arba plastikiniai. Pakuotėje iki 200 vnt.

Bendra 2.3 punkte nurodytų produktų kaina, Eur su PVM

Apsaugo odą skutimosi metu. Putojantis. Įpakavimas pagal gamintojo nustatytą plastikinę 

pakuotę.
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