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KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
PRIEDAI:

1. Pasiūlymo formos pavyzdys.
2. Sutarties projektas.
3. Techninė specifikacija.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Strėvininkų socialinės globos namai (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato
įsigyti mėsos ir mėsos gaminių.
2. Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS)
priemonėmis vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis
direktoriaus įsakymu 2015 m. vasario mėn. 3 d. įsakymu Nr. 1.2.2-3 ir Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis
(toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis
kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir
CVP IS.
Elektroninė prieiga prie informacijos:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant
sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
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II. PIRKIMO OBJEKTAS
7. Strėvininkų socialinės globos namai (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato
įsigyti mėsos ir mėsos gaminių.
8. Pirkimas yra suskirstytas į 4 dalis. Pasiūlymą galima pateikti vienai, kelioms ar visoms
pirkimo dalims.
MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO DALYS
Pirkimo objekto
dalies numeris

Pirkimo objekto kodai

Pirkimo objekto dalies
pavadinimas

Kiekiai
(numatomi)
kilogramais

1

15110000-2

Mėsa

6270

2

15130000-8

Mėsos gaminiai

10130

3

15112130-6

Vištos

1710

4

15112120-3

Kalakutai

1335

Perkamų mėsos ir mėsos gaminių savybės ir preliminarūs kiekiai nustatyti pateiktoje techninėje
specifikacijoje (3 priedas). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti lentelėje nurodytą kiekį mėsos
ir mėsos gaminių. Mėsa ir mėsos gaminiai bus perkami pagal poreikį, nurodyti preliminarūs kiekiai gali
keistis - didėti arba mažėti, kiekių paklaida yra 30 %.
9. Mėsa ir mėsos gaminiai turi būti pristatyti 12 mėnesių nuo mėsos ir mėsos gaminių pirkimo
sutarties įsigaliojimo dienos pagal užsakymą iki 10 val. Mėsos ir mėsos gaminių pristatymo vieta –
Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų kaimas, Kaišiadorių rajono savivaldybė.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
10. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė
Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
E

Kvalifikacijos reikalavimai

1

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,
arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti
ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
neturi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą
arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime,
jo
organizavimą
ar
vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą,
sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės
paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių
nesumokėjimą,
neteisingų

il. Nr.
0.1

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai ir informacija
Išrašas
iš
teismo
sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės
įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis
nurodytoms
aplinkybėms įrodyti, arba šalies, kurioje yra
registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis
atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduota pažyma,
ne anksčiau kaip, 30 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektroninėje formoje.
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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, arba 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.

1
0.2

0.3

Tiekėjas
yra
įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių
mokėjimu pagal šalies, kurioje
jis
registruotas, ar šalies
kurioje yra perkančioji organizacija,
reikalavimus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių
inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje.
1
Tiekėjas turi teisę verstis ta Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai pažymėjimo, ištraukos iš įstatų dalies
įvykdyti.
tinkamai patvirtintas kopijas ar kitus
dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę
verstis mėsos ir mėsos gaminių prekyba ir/ar
gamyba, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip
yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduotas dokumentas (originalas
arba tinkamai patvirtinta kopija*) ar
priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę
verstis mėsos ir mėsos gaminių prekyba ir/ar
gamyba.
Pateikiamas
skenuotas
dokumentas
elektroninėje formoje.

Pastabos:
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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).
11.Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog 10.1,
10.2, 10.3 punktuose nustatytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima valstybės įmonės
Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti
gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas
skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos
reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus
dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus
reikalavimus.
12. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 10.1 – 10. 2 punktuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai. 10.3 punkte nurodytus reikalavimus bent vienas ūkio subjekto narys.
13. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją,
perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
13.1 Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo
kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei
kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją.
13.2. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose
pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno
paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo
rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie
kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus
reikalavimus.
13.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
14. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti
kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti
pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos
sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai
nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų
grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais
ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
15. Paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Jeigu tokia grupė nori pateikti
paraišką arba pasiūlymą, perkančioji organizacija iš šios grupės nereikalauja, kad ji įgytų tam tikrą teisinę
formą.
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam
tikrą teisinę formą,
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
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16. 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.
17. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis
naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas privalo būti
pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo
nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymai bus pateikti popierinėje formoje, bus grąžinami Tiekėjui
(kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.
Jeigu pasirašo ne vadovas, o kitas asmuo turi būti pateiktas įgaliojimas suteikiantis teisę tam
asmeniui pasirašyti pasiūlymą.
18. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Vertimas turi būt patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.
Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
19. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą (šių
konkurso sąlygų 1 priedo pavyzdys)
20. Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti
elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz. tiekėjo deklaracija,
pasiūlymo forma) arba pateikiant nuskenuotus dokumentus. Visi reikalaujami dokumentai elektroninėje
formoje, turi būti pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie elektroninio pasiūlymo. Dokumentų
elektroniniai formatai turi būti plačiai vartojami, pvz. doc, xls, pdf.
21. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų CVP IS priemonėmis dokumentų, duomenų visuma:
21.1. supaprastinto atviro konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
pagrindžiantys dokumentai ir informacija. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Tiekėjo deklaraciją
užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;
21.2. jungtinės veiklos sutartis, jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė;
21.3. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio sąlygų 1 priedą (prisegama).
21.4. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius ir kokiai pirkimo daliai jis pasitelks
subtiekėjus, jeigu vykdant sutartį jie bus pasitelkiami. Toks nurodymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl
numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi atsižvelgti, kad
pirkimo sutarties vykdymo metu jis negalės keisti subtiekėją.
21.5. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija
skelbime esančios informacijos kituose pirkimo dokumentuose vėliau papildomai gali neteikti.
22. 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
23. Pirkimas suskirstytas į atskiras 4 pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą vienai,
kelioms, visoms pirkimo dalims. Tiekėjas privalo siūlyti pilną pirkimo dalies prekių asortimentą.
24. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
25. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m. liepos 28 d. 11.00 val. Vėliau pateikti pasiūlymai
nebus priimami. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas,
pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija vokų atplėšimo procedūros metu
susipažins su paskutiniu pateiktu variantu.
26. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti informaciją, kokia pasiūlyme pateikta informacija laikoma
konfidenciali. Informacija, kurios atskleidimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nebus
laikoma konfidencialia.
27. Pasiūlymo kaina nurodoma litais, vieno cento tikslumu.
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Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip,
kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Pasiūlyme apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 1 priede nurodytą preliminarų prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės
specifikacijos reikalavimus ir pan. Į maisto produkto kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos), atsirandančios vykdant sutartį.
Pirkimo dalies orientacinė kaina (C) yra visų perkamų prekių vienetų kainų (su PVM) (ci) ir
preliminarių kiekių (apimčių) (qi) sandaugų suma:

C   ci  q i .
i 1

Kaina nurodoma dviejų ženklų po kablelio tikslumu ( 0,00 €.). Apvalinimas atliekamas pagal
matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba
didesnis negu 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio
reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir
bendrą atskiros pirkimo dalies kainą be PVM.
Pasiūlymas bus vertinamas eurais.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti lentelėje nurodytą preliminarų kiekį prekių. Prekės
bus perkamos pagal poreikį, nurodyti preliminarūs kiekiai gali keistis didėti arba mažėti, kiekių paklaida
yra 30 %. Sutartyje bus nurodyta kainodara fiksuotas įkainis už prekių mato vienetą. Galutinė suma
priklausys nuo nupirkto prekių kiekio.
28. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90
dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek
numatyta pirkimo dokumentuose.
29. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
30. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša CVP IS priemonėmis visiems tiekėjams,
gavusiems supaprastinto atviro konkurso sąlygas, bei paskelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ ir CVPIS.
31. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu,
jeigu perkančioji organizacija jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Perkančioji organizacija neatsako už vėlavimus, pateikiant pasiūlymą elektroniniu būdu, interneto
ryšio, įrangos sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo pateikti CVP IS.
Rekomenduojama pateikti pasiūlymą kiek anksčiau, nei nurodyta, siekiant išvengti galimų minėtų
sutrikimų paskutinėmis pateikimo termino minutėmis.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
32. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
33. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną Tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti)
supaprastinto atviro konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Prašymai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjai
turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti (patikslinti) supaprastinto atviro konkurso
sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui,
supaprastinto atviro konkurso sąlygų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
34. Perkančioji organizacija, atsakydama Tiekėjui, kartu supaprastinto atviro konkurso sąlygų
paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS priemonėmis, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti
paaiškinimą. Paaiškinimai teikiami tik CVP IS priemonėmis.
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35. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, Perkančioji organizacija turi teisę savo
iniciatyva paaiškinti (patikslinti) supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai
(patikslinimai,) teikiami tik CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai)
paskelbiami viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentų
paaiškinimas (patikslinimas), vadovaujantis protingumo kriterijumi, objektyviai reikalauja daugiau, nei
buvo nustatyta, laiko pasiūlymui parengti ir pateikti, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo
terminą nukelia vėlesniam laiku, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbiama viešai CVP IS,
ten pat, kur buvo paskelbti pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentai viešai nebuvo
skelbiami, nes jų buvo neįmanoma viešai paskelbti, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino
nukėlimą išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija buvo pateikusi
pirminius pirkimo dokumentus, o jei keičiama ir skelbime apie pirkimą nurodyta informacija –
patikslinamas ir skelbimas dėl pirkimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas tik pasiūlymų pateikimo galutinis
terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas ir nėra keičiama kita skelbime dėl pirkimo nurodyta
informacija.
36. 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.
37. Jei objektyviai būtina, Perkančioji organizacija privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą
vėlesniam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus
(patikslinimus). Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas gali būti nukeltas vėlesniam laikui ir dėl kitų
priežasčių, nei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas).
38. Skelbimas dėl pirkimo tikslinamas tuo atveju, jei keičiama (tikslinama) skelbime nurodyta
informacija.
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
39. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Strėvininkų socialinės globos namuose, 21
kabinete. Komisijos posėdžio pradžia – 2015 m. liepos 28 d. 11 val. 00 min.
40. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar
pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu
pirkimas susideda iš atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta
kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka
kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina,
išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos skaičiais CVP IS langelyje
„Pasiūlymo kaina“ (kai kainą prašoma nurodyti abiem būdais), teisinga bus laikoma skaitinė išraiška,
nurodyta pasiūlymo formoje.
41. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai
arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami
ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų
įgalioti atstovai.
Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi
pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais
posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant
pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai iki posėdžio pradžios.
Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas
turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia
informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios
informacijos, kurią nurodė dalyvis.
Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje
procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.
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42. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
43. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso
sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo
pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, CVP IS priemonėmis prašo, kad Dalyvis
per protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų.
Paaiškinimai (patikslinimai) siunčiami CVP IS priemonėmis. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu
tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji
organizacija atmeta tokį pasiūlymą. Pateikiami kvalifikaciją įrodantys dokumentai turi būti aktualūs
pasiūlymų pateikimo dieną.
Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS
priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi
tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
44. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su
pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės
veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji
organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą
protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš
perkančiosios organizacijos dienos.
Pateikiami dokumentai turi būti aktualūs pasiūlymų pateikimo dieną.
45. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS priemonėmis paprašius,
tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus
nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo
pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba
padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų
atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
46. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
47. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių kaina yra neįprastai maža, perkančioji
organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų
kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymas yra atmetamas.
Neįprastai maža kaina visais atvejais laikoma kaina, kuri atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos
nustatytus kriterijus. Pasiūlymo kaina gali būti laikoma neįprastai maža ir kitais, nei Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatytais atvejais.
48. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, CVP IS
priemonėmis kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo
detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus.
Kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis
yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per
pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta
teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos
Bendrijų Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Europos Bendrijos steigimo
sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.
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49. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pirkimo dokumentų pasiūlymo
turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos
pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis.
50. Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta, jeigu:
50.1 pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių
kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
50.2 pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
50.3 visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
50.4 tiekėjas per jos nustatytą terminą, kaip nurodyta šio įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje,
nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų
dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties
50.5 jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir
(ar) nepaaiškina pasiūlymo;
50.6 jei dalyvis pasiūlė neįprastai mažą kainą ir jos nepagrindė ar nepateikė neįprastai mažos
kainos pagrindimo;
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
51. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos
užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir
užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
52. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
53. Komisija, išnagrinėjusi, įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi Dalyvių pasiūlymus, kainos
didėjimo tvarka nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Dalyvis) ir
laimėjusį pasiūlymą. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.
Tais atvejais, kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią
eilę įrašomas Dalyvis, kurio pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
54. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams
nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį,
nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Atidėjimo terminas 15
dienų. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas
nesudaryti pirkimo sutarties.
55. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą,
turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
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 pavadinimus;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas
Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl
nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar
funkcinių reikalavimų.
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3) Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės
aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti
sąžiningą konkurenciją.
4) Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir
palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų
pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir
institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys
viešieji juridiniai asmenys.
56. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties
sudarymo atidėjimo terminas. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas yra 15 dienų laikotarpis, kuris
prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios
organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali
būti sudaroma pirkimo sutartis.
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra
suinteresuotų kandidatų;
57. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba
iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti
pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo
sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal
nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
58 Sudaroma pirkimo sutartis atitiks laimėtoju pripažinto Dalyvio pasiūlyme ir šiose supaprastinto
atviro konkurso sąlygose nustatytas pirkimo sąlygas.
59. Siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos nustatytos supaprastinto atviro konkurso
sąlygų 3 priede.
60. Visos kitos būsimos pirkimo sutarties sąlygos, kurias nustato laimėtoju pripažintas Dalyvis,
negali niekaip pakeisti, panaikinti ar suvaržyti tų pirkimo sutarties sąlygų, kurios yra nurodytos šių
supaprastinto atviro konkurso sąlygų 3 priede.
61. Sutartis bus sudaroma ne CVP IS priemonėmis. Numatoma su laimėtoju sudaryti ir pasirašyti
rašytinę (kaip ji suprantama pagal Civilinį kodeksą) sutartį (tradiciniu, ne elektroniniu būdu).
XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
62. Pretenzijos ir skundai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
63. Sutarties objektas
Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pristatyti kokybiškus mėsą ir mėsos gaminius, kartu su
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais kokybę patvirtinančiais dokumentais, o Pirkėjas įsipareigoja priimti jam perduotas prekes ir sumokėti už ją per Sutartyje nustatytą terminą.
Mėsos ir mėsos gaminių pavadinimai (asortimentas), kiekis (numatomas) ir kaina nustatyti
sutarties priede Nr.1.
64 .Šalių teisės ir pareigos
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Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal
Sutartį.
Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už pateiktas kokybiškas prekes per 30 kalendorinių dienų po
prekių gavimo
Tiekėjas įsipareigoja:
garantuoti, kad pateikiamų prekių kokybė atitinka mėsos ir mėsos gaminių pirkimo konkurso
dokumentų bei lydinčių dokumentų reikalavimus;
prekių partijas į Strėvininkų socialinės globos namus pristatyti pagal užsakymą tiekimo grafike
nustatytais terminais (tiekimo grafikas pridedamas).
tiekti Sutartyje numatyto kiekio, kokybės, asortimento bei tinkamai supakuotas prekes
(nurodytus sutarties 1 priede).
per Pirkėjo nurodytą protingą terminą pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis, jeigu
neįrodo, jog trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar jų laikymo taisykles;
pristatyti prekes kartu su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais kokybę patvirtinančiais
dokumentais ir juridinę galią turinčiais buhalterinės apskaitos dokumentais.
Pirkėjas turi teisę:
reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų visus Pirkėjo turėtus nuostolius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Tiekėjas
nepakeitė nekokybiškų prekių kokybiškomis per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;
atsisakyti priimti prekes, kurių praleistas pristatymo terminas arba nustatyti papildomą terminą,
prekėms pristatyti;
priimti prekes ir sumokėti už juos Sutartyje nustatytą kainą, arba atsisakyti priimti prekes bei
sumokėti už jas, jeigu pateiktos prekės neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės, kiekio, kainos, asortimento
ar supakavimo sąlygų, ar prie prekių nėra Sutartyje numatytų lydinčių dokumentų;
Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytas teises.
Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už pateiktas kokybiškas prekes per sutartyje nustatytą
terminą.
65 Kiekis. Kainodaros taisyklės
Perkamos prekės numatomi jų kiekiai. Prekių asortimentas jų preliminarūs (numatomi)
kiekiai ir pasiūlyme pateiktos kainos apibūdinamos sutarties priede Nr. 1.
Fiksuotas yra įkainis už prekės mato vienetą, kilogramą, litrą ar vienetą. Galutinė kaina, kurią
Pirkėjas sumokės priklausys nuo nupirktų prekių kiekio. Sutartyje nurodyti mėsos ir mėsos gaminių
kiekiai yra numatomi, bus perkama pagal poreikį. Kiekiai gali didėti ar mažėti kiekių paklaida 30 %.
Prekių kaina gali būti perskaičiuojama dėl bendro kainų lygio pokyčio perkant prekes, kai
kainų pokytis viršija 10% .
Teisės aktais pakeitus taikomą pridėtinės vertės mokestį sutartyje nurodytoms prekėms ar
įvedus naują tiesiogiai su prekės kaina susijusį mokestį, ji bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į
kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį.
Tuo atveju, kai kainų pokytis viršija 10%, kaina perskaičiuojama tiekėjui pateikus statistikos
departamento pažymą. Pirkimo sutarties vykdymo metu pasikeitus mokesčiams, arba esant kainų lygio
pokyčiui didesniam, kaip 10%, lyginant su kaina pasiūlymo pateikimo datai, perskaičiuojama taip, kaip
nurodyta, ir tai nelaikoma pirkimo sutarties sąlygų keitimu.
Prekių kainos, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaičiuojama pagal tuo metu galiosiančius
teises aktuose nurodytą valiutų keitimo kursą, keitimo taisykles.
Prekių kainos perskaičiavimas įforminamas raštu. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo kainos
perskaičiavimo dienos.
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Rašytinis kainos perskaičiavimas yra laikoma pirkimo sutarties dalimi.
66. Tiekimo tvarka ir terminai
Pirkėjas pateikia Tiekėjui užsakymus (ą) telefonu …………….
Užsakytas prekes Tiekėjas pristato transporto priemonėmis, turinčiomis Transporto priemonės
mėsą ir mėsos gaminius gabenti pasą, pagal šios sutarties 2 priede nustatytą grafiką adresu: Mokyklos
g.46, Kaišiadorių rajonas, Mūro Strėvininkų kaimas.
Tiekėjas atveža užsakytus prekes kurios turi atitikti kiekio, rūšies ir pakavimo pagal higienos
normų reikalavimus.
Prekių priėmimas vykdomas pristatymo vietoje. Pirkėjas priimdamas prekes įsitikina, ar jos
atitinka pagal faktinį kiekį, ar yra lydintys dokumentai, ar supakuota pagal higienos normų reikalavimus.
Jei priėmimo metu nustatoma, kad kokybė neatitinka mėsos ir mėsos gaminių pirkimo konkurso
dokumentų bei lydinčių dokumentų reikalavimų Pirkėjas gali atsisakyti prekes priimti ir pareikalauti, kad
Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą nekokybiškas pakeistų kokybiškomis.
Jei pateiktos prekės kokybės trūkumai, kurių negalima buvo nustatyti prekių priėmimo metu,
nustatomi po jų priėmimo ir pirkėjas už pateiktus prekes yra sumokėjęs, Pirkėjas turi teisę reikalauti
pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamomis arba grąžinti netinkamos kokybės prekes ir reikalauti
grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti nuostolius.
67. Atsiskaitymo ir mokėjimo terminai
Pirkėjas už prekes atsiskaito pavedimu per 30 kalendorinių dienų po prekių gavimo.
68. Šalių atsakomybė
Jeigu Pirkėjas, nesumoka sutartyje nustatytu mokėjimo laiku, Tiekėjas gali priskaičiuoti 0.01 %
delspinigių nuo neapmokėtos sumos.
Tiekėjas, nepateikęs Prekių Sutartyje numatytu laiku, moka Pirkėjui 0,01 % dydžio delspinigius už
kiekvieną pavėluotą dieną nuo nepateiktos prekių sumos.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Bauda už sutarties nevykdymą -5 % nuo sutarties vertės.
69. Ginčų sprendimo tvarka
Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o nepavykus taip išspręsti ginčo,
jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
70. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
Ši sutartis galioja nuo 2015 m....... mėn. .... iki 2016 m. mėn.... d. ( t.y. 12 mėnesių po sutarties
sudarymo).
Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai ją vykdo ir tai yra
esminis Sutarties pažeidimas.
Sutarties pažeidimas yra esminis:
jei Tiekėjas pažeidžia nustatytą prekių pristatymo grafiką du ar daugiau kartų;
Jei pristato kitos kokybės prekes, negu numatyta sutartyje.
Pirkėjas ar Tiekėjas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) dienų įspėjęs kitą Šalį nutraukti Sutartį,
jei Sutarties neįvykdymas ar netinkamas vykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai Šaliai nesitikėti, kad
Sutartis bus įvykdyta ar tinkamai vykdoma ateityje.
Kiti su Sutarties galiojimu susiję klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso normomis.
71. Kitos sąlygos
Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų
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tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei
buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo
įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties
šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
72. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
Sutarties priedai: Nr.1. Mėsos ir mėsos gaminių pavadinimas, kiekis ir kaina
Nr.2. Tiekimo grafikas

Priedas Nr.1.
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
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(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas,
jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________ 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/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1)
supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame „Valstybės žinių“
priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVPIS,
2)
kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Eil
.
Nr.
1

Mes siūlome šias prekes :
Pirkimo objekto dalis Nr.
Prekių pavadinimas

2

Kieki
s
(preli
minar
us)
3

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
€ (be
PVM)

Vieneto
kaina,
€ (su
PVM)

Kaina be
PVM

Kaina su
PVM

4

5

6

7

8

IŠ VISO (bendra
pasiūlymo kaina)
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8
skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės
tokios:

15

Eil. Nr.
1

Prekių techniniai rodikliai
2

Rodiklių reikšmės
3

Pirkimo objekto dalis Nr. ............................................
Eil
.
Nr.

Prekių pavadinimas

1

2

Kieki
s
(preli
minar
us)
3

Mato
vnt.

Vieneto
kaina,
€ (be
PVM)

Vieneto
kaina,
€ (su
PVM)

Kaina be
PVM

Kaina su
PVM

4

5

6

7

8

IŠ VISO (bendra
pasiūlymo kaina)
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės
tokios:
Eil. Nr.
1

Prekių techniniai rodikliai
2

Rodiklių reikšmės
3

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:
Subteikėjo pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija įsegti atskirai):
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango
eilutėje („Prisegti dokumentai“)
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Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiūlymo pirkimo dalies kaina, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje
esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali
nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis
sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

priedas Nr. 2 Sutarties projektas
MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr.
2015 m. …………………….. mėn. .. d.
Mūro Strėvininkai
Šalys,
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Viešojo

pirkimo

supaprastintą

atvirą

konkursą

laimėjusi

…………………………..,

įmonės

kodas……………, atstovaujama …………………………., veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau
sutartyje Tiekėjas ),
ir

Strėvininkų

socialinės

globos

namai,

įmonės

kodas

........................,

atstovaujamas

direktoriaus, .................................................veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau Sutartyje-Pirkėjas),
sudarėme šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau -Sutartis).
Toliau Sutartyje Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pristatyti kokybiškus mėsą ir mėsos gaminius (toliau
Prekes) ………………………., kartu su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais kokybę
patvirtinančiais dokumentais, o Pirkėjas - įsipareigoja priimti jam perduotas prekes ir sumokėti už ją per
Sutartyje nustatytą terminą.
2. Mėsos ir mėsos gaminių pavadinimai (asortimentas), kiekis (numatomas) ir kaina nustatyti
sutarties priede Nr.1.
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus
pagal Sutartį.
4. Tiekėjas turi teisę gauti užmokestį už pateiktas kokybiškas prekes per 30 kalendorinių dienų
po prekių gavimo
5.Tiekėjas įsipareigoja:
5.1. garantuoti, kad pateikiamų prekių kokybė atitinka Mėsos ir mėsos gaminių pirkimo
konkurso dokumentų bei lydinčių dokumentų reikalavimus;
5.2. prekių partijas į Strėvininkų socialinės globos namus pristatyti pagal užsakymą tiekimo
grafike nustatytais terminais (tiekimo grafikas pridedamas).
5.3. tiekti Sutartyje numatyto kiekio, kokybės, asortimento bei tinkamai supakuotus prekes
(nurodytus sutarties 1 priede).
5.4. per Pirkėjo nurodytą protingą terminą pakeisti nekokybiškus prekes kokybiškais, jeigu
neįrodo, jog trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar jų laikymo taisykles;
5.5. pristatyti prekes kartu su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais kokybę
patvirtinančiais dokumentais ir juridinę galią turinčiais buhalterinės apskaitos dokumentais.
6. Pirkėjas turi teisę:
6.1. reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų visus Pirkėjo turėtus nuostolius, jeigu jie atsirado dėl to,
kad Tiekėjas nepakeitė nekokybiškų prekių kokybiškomis per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;
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6.2. atsisakyti priimti prekes, kurių praleistas pristatymo terminas arba nustatyti papildomą
terminą, produktams pristatyti;
6.3. priimti prekes ir sumokėti už juos Sutartyje nustatytą kainą, arba atsisakyti priimti prekes bei
sumokėti už juos, jeigu pateikti produktai neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės, kiekio, kainos,
asortimento ar supakavimo sąlygų, ar prie prekių nėra Sutartyje numatytų lydinčių dokumentų;
6.4. Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytas teises.
7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už pateiktas kokybiškas prekes per sutartyje nustatytą
terminą.
III. KIEKIS. KAINODAROS TAISYKLĖS

8. Perkamos prekės numatomi jų kiekiai. Prekių asortimentas jų preliminarūs (numatomi) kiekiai
ir pasiūlyme pateiktos kainos apibūdinamos sutarties priede Nr. 1.
9. Fiksuotas yra įkainis už prekės mato vienetą, kilogramą. Galutinė kaina, kurią Pirkėjas
sumokės priklausys nuo nupirktų prekių kiekio. Sutartyje nurodyti mėsos ir mėsos gaminių kiekiai yra
numatomi, bus perkama pagal poreikį. Kiekiai gali didėti ar mažėti kiekių paklaida 30 %.
10. Prekių kainos per visą Sutarties galiojimo laiką yra pastovios ir negali būti keičiamos, išskyrus atvejį,
kai teisės aktais pakeičiamas Prekėms taikomas PVM. Prekių kaina perskaičiuojama, kai pasikeičia Prekėms
taikomo PVM tarifo dydis. Prekių kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Prekių
kaina perskaičiuojama pagal formulę:
Sn=Sį/(1+Ts/100)x(1+Tn/100)
Sn-perskaičiuota kaina pasikeitus PVM tarifui
Sį –kaina iki perskaičiavimo su PVM
Ts- senas PVM tarifas
Tn- naujas PVM tarifas
Perskaičiuota prekių kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaičiuota prekių kaina taikoma tik toms prekėms, kurios bus užsakytos po Šalių pasirašyto susitarimo
įsigaliojimo dienos.
Pasikeitus kitiems mokesčiams, prekių kaina nebus perskaičiuojama.

11. Prekių kainos perskaičiavimas įforminamas raštu. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo kainos
perskaičiavimo dienos.
12. Rašytinis kainos perskaičiavimas yra laikoma pirkimo sutarties dalimi.
IV.TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI
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13. Pirkėjas pateikia Tiekėjui užsakymus (ą) telefonu …………….
14. Užsakytą produkciją Tiekėjas pristato transporto priemonėmis, turinčiomis Transporto
priemonės mėsą ir mėsos gaminius gabenti pasą, pagal šios sutarties 2 priede nustatytą grafiką adresu:
Kaišiadorių rajonas, Mūro Strėvininkų kaimas.
15. Tiekėjas atveža užsakytus prekes kurie turi atitikti kiekio, rūšies ir pakavimo pagal higienos
normų reikalavimus.
16. Prekių priėmimas vykdomas pristatymo vietoje. Pirkėjas priimdamas prekes įsitikina, ar jos
atitinka pagal faktinį kiekį, ar yra lydintys dokumentai, ar supakuota pagal higienos normų reikalavimus.
17. Jei priėmimo metu nustatoma, kad kokybė neatitinka mėsos ir mėsos gaminių pirkimo
konkurso dokumentų bei lydinčių dokumentų reikalavimų

Pirkėjas gali atsisakyti prekes priimti ir

pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą nekokybiškas pakeistų kokybiškomis.
18. Jei pateiktų prekių kokybės trūkumai, kurių negalima buvo nustatyti prekių priėmimo metu,
nustatomi po jų priėmimo ir pirkėjas už pateiktus prekes yra sumokėjęs, Pirkėjas turi teisę reikalauti
pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamomis arba grąžinti netinkamos kokybės prekes ir reikalauti
grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti nuostolius.
V.ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA
19. Pirkėjas už prekes atsiskaito pavedimu per 30 kalendorinių dienų po prekių gavimo.
VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
20. Jeigu Pirkėjas, nesumoka sutartyje nustatytu mokėjimo laiku, Tiekėjas gali priskaičiuoti 0.01
% delspinigių nuo neapmokėtos sumos.
21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Bauda už sutarties nevykdymą -5 % nuo
sutarties vertės.
VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
22. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o nepavykus taip išspręsti
ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
23. Ši sutartis galioja nuo 2015 m....... mėn. .... iki 2016 m. mėn.... d. ( t.y. 12 mėnesių po
sutarties sudarymo).
24. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai ją vykdo ir
tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
25. Sutarties pažeidimas yra esminis:
25.1 jei Tiekėjas pažeidžia nustatytą prekių pristatymo grafiką du ar daugiau kartų;
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25.2. Jei pristato kitos kokybės prekes, negu numatyta sutartyje.
26. Pirkėjas ar Tiekėjas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) dienų įspėjęs kitą Šalį
nutraukti Sutartį, jei Sutarties neįvykdymas ar netinkamas vykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai Šaliai
nesitikėti, kad Sutartis bus įvykdyta ar tinkamai vykdoma ateityje.
27. Kiti su Sutarties galiojimu susiję klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso normomis.
IX. KITOS SĄLYGOS
28. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties
sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir
nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo
būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu,
pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
29. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
Sutarties priedai: Nr.1. Mėsos ir mėsos gaminių pavadinimas, kiekis ir kaina
Nr.2. Tiekimo grafikas
10. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI
Tiekėjas

Pirkėjas
STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS
NAMAI
Molyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k.,
Kaišiadorių r.
Į. k. 290796410
a.s. LT 297300010002503201
Bankas “Swedbank”
Tel. 8 -346 53538, 49520
Faks. 8-346 53538

Direktorius

A.V.

Direktorius

A.V.
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Sutarties priedas Nr. 1
Prekių kiekiai (numatomi) ir kainos
Pirkimo objekto dalis Nr.
Eil
.
Nr.

Maisto produkto
pavadinimas

1

2

Kiekis

Mato

(prelim
inarus)

vnt.

3

4

Vieneto
kaina,

Vieneto
kaina,

€ (be
PVM)

€ (su
PVM)

5

6

Kaina
be
PVM

Kaina
su

7

8

PVM

IŠ VISO (bendra
pasiūlymo kaina)

Direktorius

Direktorius

A.V.

A.V.

Sutarties priedas Nr. 2
Tiekimo grafikas
Eil
.
Nr.

Prekių pavadinimas

1

2

Pristatymo grafikas

22

Direktorius

Direktorius

A.V.

A.V.

Kęstutis Jakelis

Priedas Nr.3
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objekto dalis Nr. 1. –Mėsa
Eil Produkto pavadinimas, aprašymas ir techniniai
.
reikalavimai (Perkančiosios organizacijos nustatyti
Nr. reikalavimai)
1

2

1.

Kiaulienos kumpis be kaulų be odos, :
atšaldyta/atvėsinta, be odos, be kaulų lašinių
storis ne daugiau 2 cm, vakuume, atitinkanti LST
1921:2003 arba lygiavertį standartą

Numatomas
kiekis per 12 Tiekimo grafikas
mėn.
3
4200

4
Pagal užsakymą 2 kartus
per savaitę iki 10 val.
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2

3

4

Kiaulienos lašiniai be odelės spirginimui, atšaldyti,
vakuume atitinkantys LST 1921:2003 arba
lygiavertį standartą

150

Pagal užsakymą 3 kartus
per mėnesį iki 10 val.

Jautienos kumpio raumuo, atšaldytas/atvėsintas,
be kaulo, be riebalų, be jungiamojo audinio
likučių, vakuume, atitinkantis LST 1945:2003 arba
lygiavertį standartą
Kiaulienos sprandinė, atšaldyta/atvėsinta, be odos,
be kaulų, be lašinio, atitinkanti LST 1921:2003
arba lygiavertį standartą.

480

Pagal užsakymą 1 kartas
per mėnesį iki 10 val.

960

Pagal užsakymą 2 kartus
per mėnesį iki 10 val.

Kiaulienos nugarinė atšaldyta/atvėsinta, vakuume
be odos, be kaulų, be lašinio atitinkanti LST
1921:2003 arba lygiavertį standartą.

5

Viso

Pagal užsakymą 1 kartas
per mėnesį iki 10 val.

480
6270

Pirkimo dalis Nr.2. Mėsos gaminiai
Eil.
Nr.

Produkto pavadinimas, aprašymas ir techniniai
reikalavimai (Perkančiosios organizacijos
nustatyti reikalavimai)

1

2

Virta dešra aukščiausios rūšies pagaminta,
nenaudojant maisto užpildų ir mechaniškai
1.
atskirtos mėsos, be sojos baltymų miltų . LST
1919:2003 arba lygiavertis
Virta dešra aukščiausios rūšies su lašinukais
pagaminta, nenaudojant maisto užpildų ir
2
mechaniškai atskirtos mėsos, be sojos baltymų
miltų . LST 1919:2003 arba lygiavertis
Pieniškos dešrelės aukščiausios rūšies (virtos) be
mėsos pakaitalų, švelnaus skonio, išvirus neturėtų
3
keisti formos LST 1919:2003 arba lygiavertį
standartą
Kiaulienos sardelės aukščiausios rūšies (virtos)
be mėsos pakaitalų, švelnaus skonio, išvirus
4
neturėtų keisti formos LST 1919:2003 arba
lygiavertį standartą
Karštai rūkytos dešrelės (storos ) aukščiausios
rūšies be mėsos pakaitalų, švelnaus skonio,
5
išvirus neturėtų keisti formos LST 1919:2003 arba
lygiavertį

Numatomas
kiekis per 12
mėn.

Tiekimo grafikas

3
4
800 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėnesį

800 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėnesį

1000 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėnesį

1000 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėn.

600 Pagal užsakymą
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Karštai rūkytos aukščiausios rūšies Medžiotojų
6 dešrelės arba lygiavertės atitinkančios LST
1919:2003 arba lygiavertį standartą

600 Pagal užsakymą

Karštai rūkyta dešra: pirmos rūšies, pagaminta iš
7 jautienos ir kiaulienos, atitinkanti LST 1919:2003
arba lygiavertį standartą

860 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėn.

Karštai rūkytas kiaulienos kumpis aukščiausios
rūšies atitinkantis standartą LST 1919:2003 arba
lygiavertį.
8
Karštai rūkytas kiaulienos kumpis turi būti
natūralus (nemaltas), be kaulo, odos ir lašinio,
druska, prieskoniai ir maistiniai priedai.

960 Pagal užsakymą 2 kartą
per mėn.

Šaltai rūkyta dešra, aukščiausios rūšies
"servelatas" arba lygiavertė atitinkanti LST
1919:2003 arba lygiavertį standartą.

430 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėn.

Aukščiausios rūšies šaltai rūkyta skilandinė dešra
pagaminta iš stambiai pjaustytos kiaulienos ir
10
lašinukų, atitinkanti LST 1919:2003 arba
lygiavertį standartą.

430 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėn.

Karšto rūkymo kiaulienos filė: aukščiausios
rūšies, ,,Panevėžio filė“ arba lygiavertė, atitinkanti
LST 1919:2003 arba lygiavertį standartą

500 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėn.

Šaltai rūkyta kiaulienos nugarinė aukščiausios
rūšies, be lašinių, šonkaulio ir odos.
LST1919:2003
Aukščiausia rūšies karštai rūkyta kiaulienos
13 sprandinė be kaulo lašinio ir odos, atitinkanti LST
1919:2003 arba lygiavertį standartą.

430 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėnesį

9

11
12

14
15

430 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėn.

Karštai rūkyta šoninė be kaulo, I rūšis, atitinkanti
LST 1919:2003 arba lygiavertį standartą
Šaltiena, dėžutėse ar panašioje pakuotėje,
sveriama.
Viso

Pagal užsakymą 1 kartą
per mėnesį.
Pagal užsakymą 2 kartus
860
per mėnesį.
10130
430

Pirkimo objekto dalis Nr. 3. –Vištos
Eil
.
Nr.
1
1.

Produkto pavadinimas, aprašymas ir techniniai
reikalavimai (Perkančiosios organizacijos
nustatyti reikalavimai)
2
Viščiukai broileriai: atšaldyti, atitinkantys
Tarnybos reglamentą (EEB) Nr. 1906/90 ir
Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1538/91

Numatomas
kiekis per 12
mėn.
3

Tiekimo grafikas

4
840 Pagal užsakymą 1 kartą
per mėnesį
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Viščiukų broilerių krūtinėlės filė, be odos
2 atšaldyta, sveriama

870 Pagal užsakymą 2 kartus
per mėnesį
Viso

1710

Pirkimo objekto dalis Nr.4–Kalakutai
Produkto pavadinimas, aprašymas ir techniniai
reikalavimai (Perkančiosios organizacijos nustatyti
reikalavimai)
1

2
Kalakutų krūtinėlės filė be odos atšaldyta,
1 sveriama
Viso

Numatomas
kiekis per 12
mėn.
3

Tiekimo grafikas

4
1335 Pagal užsakymą 3 kartus
per mėn.
1335

