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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Zarasų „Lakštingalos“ mokykla (toliau vadinama perkančioji organizacija) numato 

pirkti maisto produktus 2015 metams. 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Zarasų 

„Lakštingalos“ mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 2014-11-03 paskelbtomis CVP 

IS, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

1.3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS. 

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.  

1.5. Perkančioji organizacija neturi teisės konkurso metu derėtis su tiekėjais dėl pirkimo 

sąlygų ar pateiktų pasiūlymų. 

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

su pirkimo procedūromis yra perkančiosios organizacijos direktorė Irena Bagdanavičienė, tel. (8 

385) 51362, el.p. direktore@zarasudarzelis.lt 

1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkamų prekių preliminarūs kiekiai nurodyti konkurso sąlygų prieduose, 

perkančioji organizacija pirks prekes pagal poreikį. 

2.2. Šis pirkimas skirstomas į 6 dalis:  

1 pirkimo dalis - ( BVPŽ kodas 15500000-3) Pieno produktai (priedas Nr.1) 

2 pirkimo dalis – ( BVPŽ kodas 15610000-7) Duonos ir batonų gaminiai (priedas Nr.2) 

3 pirkimo dalis – (BVPŽ kodas 15811200-8) Pyragai, bandelės, sausainiai. (priedas Nr.3) 

4 pirkimo dalis – ( BVPŽ  kodas 15800000-6) Įvairūs maisto produktai (priedas Nr.4) 

5 pirkimo dalis - ( BVPŽ kodas 15100000-9) Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos 

produktai (priedas Nr. 5) 

6 pirkimo dalis - (BVPŽ kodas 03200000-3) Javai, bulvės, daržovės, vaisiai (priedas Nr.6) 

Maisto produktų aprašymai pateikiami prieduose. 

2.3. Prekių pristatymo reikalavimai: 

2.3.1. Prekes tiekėjas tiekia specialiu transportu į Zarasų „Lakštingalos“ mokyklą, esančią 

Dariaus ir Girėno g. 30 A Zarasų mieste, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyrių, 

esantį Magučių gyvenvietėje, Zarasų seniūnijoje. 

2.3.1.1. Pienas ir pieno produktai pristatomi į „Lakštingalos“ mokyklą 2 kartus per savaitę 

antradienį ir ketvirtadienį iki 8.30 valandos. Magučių ugdymo skyrių 2 kartus per savaitę antradienį 

ir ketvirtadienį iki 11 val. 

 



  

 

2.3.1.2. Duonos ir batonų gaminiai, sausainiai pristatomi į „Lakštingalos“ mokyklą 3 

kartus per savaitę: pirmadienį, trečiadienį, penktadienį iki 7,30 val.  Magučių ugdymo skyrių 2 

kartus per savaitę pirmadienį ir ketvirtadienį iki 11 val. 

2.3.1.3. Mėsa ir mėsos produktai pristatomi į „Lakštingalos“ mokyklą 3 kartus per savaitę 

pirmadienį, trečiadienį, penktadienį iki 12 val. Magučių ugdymo skyrių vieną kartą per savaitę 

trečiadienį iki 11 val. 

2.3.1.4. Kiti maisto produktai pristatomi į „Lakštingalos“ mokyklą 2 kartus per savaitę 

antradienį, ketvirtadienį iki 12 val. Magučių ugdymo skyrių 1 kartą per savaitę antradienį iki 11 val. 

2..3.1.5. Bulvės, daržovės, vaisiai pristatomi į „Lakštingalos“ mokyklą 2 kartus per savaitę 

antradienį ir ketvirtadienį iki 12 val. Magučių ugdymo skyrių 2 kartus savaitėje antradienį ir 

ketvirtadienį iki 11 val. 

2.3.2.Prekių kokybė, įpakavimas ir jų tiekimas turi atitikti minimalius galiojančius Europos 

sąjungos reglamentų aktų reikalavimus ir prekybos standartus; sistemingai tikrinamas veterinarinių 

ir kokybės tarnybų. 

2.4. Į vieno mato (kilogramo, vnt.) kainą turi būti įskaičiuotos transporto, draudimo, 

sandėliavimo, pridėtinės vertės mokestis ir visos kitos išlaidos. 

2.5. Pagrindinės apmokėjimo ir atsiskaitymo sąlygos: apmokėjimas per 60 dienų nuo PVM 

sąskaitos - faktūros pateikimo; sutrikus valstybės biudžeto finansavimui apmokėjimo terminas gali 

būti pratęstas. 

2.6. Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs, jie gali kisti nuo įstaigos poreikio. 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto prekių kiekio (kiekiai gali kisti – 

tiek didėti, tiek mažėti).   

 

3. TIEKĖJO KVALIFIKACIJA 

 

3.1. Teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus: 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.1 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 

teistumo (arba teistumas neišnykęs ar 

nepanaikintas), 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 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 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 

Informatikos ir ryšių departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma, ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija), išduotas ne anksčiau, kaip 

40 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 



  

 
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 

išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

3.1.2 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba 

teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, 

turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 

intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai 

ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių 

konkurso sąlygų 3.1.1 punkte išvardytas veikas. 

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, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne 

anksčiau kaip 40 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

3.1.3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 

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 (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 

40 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

3.1.4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

socialinio draudimo įmokų mokėjimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 

išduotas 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 (pateikiama skaitmeninė 

dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 

40 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas. 

3.1.5. Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 

pažymėjimo bei įstatų kopija ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 

masito produktų prekyba ir/arba 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 atitinkama veikla. 

Leidimas-higienos pasas, leidžiantis verstis 

ūkine-komercine veikla (prekyba maisto 

produktais) ir pažymėjimas dėl maisto 

tvarkymo (pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija). 

 



  

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba jos kopiją (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Jungtinės veiklos sutartyje turi 

būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja 

organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. 

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 grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo 

vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, VERTINIMAS 

 

5.1. 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. 

5.2. 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 (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas neprivalo 

būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 

įstatymo nustatytus reikalavimus. 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 arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, pažymėjimai ir pan.). 

Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).   

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

dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas 

vertimas į reikalaujamą kalbą. Tinkamai patvirtintu vertimu bus laikomas dokumentas su žyma 

„VERTIMAS TIKRAS“ ir pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens bei patvirtintas tiekėjo įmonės 

antspaudu.  

5.4. Paslaugos kainos pateikiamos litais ir eurais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir 

visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). 

5.5. 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. 

5.6. Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti vienai daliai, kelioms dalims ar visoms dalims. 

5.7. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. lapkričio 21 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir 

minutę. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


  

 

5.9. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 

iki 2014 m. gruodžio 21 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad 

pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

5.10. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 

kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.  

5.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS 

priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.  

5.12. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas 

CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą 

pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. 

5.13. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir 

atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti 

dokumentų originalų), susidedanti iš: 

5.13.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateiktos pasiūlymo 

formos(-ų)( konkurso sąlygų 1-6 priedai), kitų reikalaujamų dokumentų. 

5.13.3. jungtinės veiklos sutarties arba tinkamai patvirtintos jos kopijos (kai pasiūlymą 

teikia jungtinės veiklos sutarties partneriai). 

 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

7.1. 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 CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto 

jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo 

turinio keisti nebus galima. 

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygose nurodytam 

terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija 

turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 

darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo 

dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems 

tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti 

konkurso sąlygas. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar konkurso sąlygų paaiškinimai, patikslinimai 

perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis 

prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 

7.4. 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. 

7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 



  

 

7.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).  

7.7. 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 

konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau 

kaip likus 1 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų 

pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 

paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant 

skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS. 

 

8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis 

prilyginamas vokų atplėšimui Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Zarasų „Lakštingalos“ 

mokykloje, adresu Dariaus ir Girėno 30 A, Zarasai. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos 

posėdyje – 2014 m. lapkričio 21 d. 10 val. 00 min.  

8.2. Vokų su pasiūlymu atplėšimo procedūroje pasiūlymus pateikę tiekėjai nedalyvauja. 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus 

kontroliuojančių institucijų atstovai. 

8.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu skelbiamas pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo pavadinimas, skelbiama pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. Tuo atveju, kai pasiūlyme 

nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, 

nurodyta žodžiais.  

 

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS ASTYS 

 

9.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

9.2. Komisija nagrinėja: 

9.2.1. ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 

9.2.2. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

9.2.3. ar nebuvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

9.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų 

nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša 

apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, 

kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

9.4. 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. 

9.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo 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. 

9.6. 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. 



  

 

9.8. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 

10. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

10.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

10.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

10.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

101.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos 

reikalavimų (pvz. tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų; pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.); 

10.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

10.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

10.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar 

nepateikė konkurso sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo 

asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties; 

10.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis. 

10.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuotas nedelsiant. 

 

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

11.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. 

11.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios 

kainos kriterijų. 

11.3.Atskirai vertinama kiekvieno pasiūlymo dalis.  

 

12. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

12.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 

pasiūlymų eilę, ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi 

kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų 

eilę pirmu įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiau. 

12.2 Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso 

sąlygų nustatyta tvarka. Komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuotiems 

kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) praneša 

apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 

dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, 

santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Tais 

atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas 

laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 10.1. punkto nuostatas. 

Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama 

ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame 

pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

12.3. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Paslaugų sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru 

pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą. 



  

 

12.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 

sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo 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. 

 

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties 

sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar 

priimtų sprendimų. Ginčų nagrinėjimo tvarka numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje. 

 

14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

14.1. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 

atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai pasiūlymą pateikia tik vienas 

tiekėjas.  

14.2. Pirkimo sutartis bus sudaryta su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Sutarties 

projektas pridedamas (7 priedas). 

14.3. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį negali būti keičiamos laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymo kainos ir pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

 

 

 



Konkurso sąlygų 1 priedas 
 

 

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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

I PIRKIMO DALIS 

PIENO PRODUKTAI 
____________________ 

(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Prelim

inarus 

kiekis    

Vieneto 

kaina, Lt 

(su 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

EUR (su 

PVM) 

Suma, Lt  

(su PVM) 

Suma, 

EUR  

(su 

PVM) 

1.1. Fermentinis sūris 45 % (ne sūrio gaminys) 100 kg     

1.2. Pienas 2,5 % 6000  l     

1.3. Kefyras 2,5 % 800 l     

1.4. Varškės sūris 13% 20 kg     

1.5. Jogurtas indeliuose (negeriamas) 800 kg     

1.6. Grietinė 30% 600 kg     

1.7. Varškė 9% 900 kg     

1.8. Varškės desertinis sūris 100 kg     

1.9. Glaistytas sūrelis ( ne desertas) 200 kg     

1.10. Sviestas 82 % 900 kg     

 



  

 

  viso  :                 - - -   

 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                          Lt. 
(žodžiais) 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose  

 

 

______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Antspaudas) 

 

 

 



  

 

Konkurso sąlygų 2 priedas 

  
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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

II PIRKIMO DALIS 
DUONOS IR BATONŲ GAMINIAI 

____________________ 
(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Preliminar

us kiekis 

kg.  

Vieneto 

kaina, Lt 

(su 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

EUR (su 

PVM) 

Suma, Lt  

(su PVM) 

Suma, 

EUR 

(su 

PVM) 

2.1. Ruginė duona  1100     

2.2. Plikyta duona  1300     

2.3. Kvietinė duona  400     

2.5. Batonas iš aukščiausios rūšies 

miltų 

1120     

2.6. Džiūvėsėliai 50     

  viso:  - - -   

 

Maisto produktų kiekiai preliminarūs. 

 

 



  

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                 Lt. 

(žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 
______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Anspaudas) 

 

 



  

 

Konkurso sąlygų 3 priedas 

  

 
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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

III PIRKIMO DALIS 

PYRAGAI, BANDELĖS, SAUSAINIAI 

____________________ 
(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

 

Tiekėjo adresas  

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. Nr. Pavadinimas Prelimin

arus 

kiekis  

 kg  

Vieneto 

kaina, Lt 

(su 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

EUR (su 

PVM) 

Suma, Lt  

(su PVM) 

Suma, 

EUR 

(su 

PVM) 

3.1. Sausainiai konditeriniai pagerinti 300     

3.6. Meduoliai 200     

3.7. Bandelės  200     

 



  

 

3.8. Bandelės su įdaru 200     

3.9. Bandelės su cinamonu 200     

3.10 Bandelės su varške 200     

3.11. Trapūs žiedai su riešutais 50     

3.12. Zefyrai 200     

3.13. Trapios juostelės 100     

3.14. Traškučiai 150     

3.15. Minkšti riestainiai 100     

3.16. Kvadratiniai sausainiai 60     

  viso: - - -   

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                         Lt. 
(žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 
______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Antspaudas) 

 



  

 

Konkurso sąlygų 4 priedas 
 

 

 
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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

IV PIRKIMO DALIS 

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI 

____________________ 
(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. Nr. Pavadinimas Preliminarus 

kiekis  

 

Vieneto 

kaina, Lt 

(su PVM) 

Vieneto 

kaina, 

EUR (su 

PVM) 

Suma, 

Lt  

(su 

PVM) 

Suma, 

EUR  

(su 

PVM) 

4.1. Šaldyta jūros lydekos file (be 

odos) 

600 kg.     

4.2. Džemas 200 kg.     

4.3. Apelsinų sultys 100% 200 ltr.     

4.4. Multivitaminų sultys 100% 800 ltr.     

4.5. Pomidorų padažas 

(nemodifikuotas) 

80 kg.     

4.6. Razinos  100 kg.     

4.7. Konservuota paprika pomidorų 100 kg.     

 



  

 

sultyse 

4.8. Šaldytų  uogų asorti 100 kg.     

4.9. Uogienės 300 kg.     

4.10. Konservuoti agurkai 800 kg.     

4.11. Konservuoti burokėliai 200 kg.     

4.12. Konservuoti kukurūzai 50 kg.     

4.13. Konservuoti raudoni pomidorai 

savo sultyse  

200 kg.     

4.14. Konservuoti saldieji žirneliai 200 kg.     

4.15. Rauginti kopūstai 100 kg.     

4.16. Šaldytos braškės 50 kg.     

4.17. Džiovintos slyvos 20 kg.     

4.18. Džiovintų vaisių mišinys 100 kg.     

4.19. Šaldytos vyšnios 50 kg.     

4.20. Džiovinti krapai 5 kg.     

4.21. Džiovintos petražolės 5 kg.     

4.22. Nemodifikuotas augalinis aliejus 200 ltr.     

4.23. Ryžiai 400 kg.     

4.24. Miežinės kruopos 200 kg.     

4.25. Manų kruopos 300 kg.     

4.26. Grikių kruopos 300 kg.     

4.27. Perlinės kruopos 100 kg.     

4.28. Žirniai 100 kg.      

4.29. Avižiniai dribsniai 50 kg.     

4.30. Miltai aukščiausios rūšies 400 kg.     

4.31. Kvietinės kruopos 200 kg.     

4.32. Makaronai 400 kg.     

4.33. Kukurūzų kruopos 100 kg.     

4.34. Trijų grūdų dribsniai 100 kg.     

4.35. Penkių grūdų dribsniai 100 kg.     

4.36. Juodoji arbata 10 kg.     

4.37. Raudonoji arbata 10 kg.     

4.38. Vaisinė arbata 15 kg.     

4.40. Mielės 10 kg.     

4.41. Vištų kiaušiniai L 13000 vnt.     

4.42. Mėtų arbata 10 kg.     

4.43. Druska 200 kg.     

4.44. Bulvių krakmolas 200 kg.     

4.45. Kmynai 20 kg.     

4.46. Čiobrelių arbata 10 kg.     

4.47. Soda 10 kg.     

4.48. Pipirai kvapnūs 10 kg.     

4.49. Vanilinis cukrus 10 kg.     

4.50. Ramunėlių arbata 10 kg.     

4.51. Konservuotos rūgštynės 

(netrintos). 

30 kg.     

4.52. Juodi malti pipirai 10 kg.     

4.53. Majonezas 35 rieb. 20 kg.     

4.54. Cukrus 1500 kg.     

  viso: - - -   

 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                          Lt. 
(žodžiu) 



  

 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 
______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Antspaudas) 

 



  

 

Konkurso sąlygų 5 priedas 

 
 

 
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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

IV PIRKIMO DALIS 

MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI  

 

 ____________________ 
(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. Nr. Pavadinimas Preliminarus 

kiekis (kg) 

Vieneto 

kaina, Lt 

(su PVM) 

Vieneto 

kaina, EUR 

(su PVM) 

Suma, Lt  

(su 

PVM) 

Suma, 

EUR  

(su PVM) 

5.1. Smulkinta kiauliena 1300     

5.2. Kiaulienos nugarinė be kaulo 150     

5.3. Kalakutų mėsa 100     

5.4. Virtos dešros (aukščiausia rūšis) 220     

5.5. Kiaulienos kumpio mėsa 500     

5.6. Kiaulienos vyniotinis 50     

5.7. Paukštienos vyniotinis 50     

5.8. Virtos dešrelės ir sardelės 

(aukščiausia rūšis) 

340     

5.9. Vištienos faršas 400     

5.10. Broilerių filė 200     

 



  

 

5.11. Broilerių ketvirčiai 100     

  viso: - - -   

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                          Lt. 
(žodžiu) 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

 

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 
______________________________________________________ 
     (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Antspaudas) 

 

 

 

 



  

 

Konkurso sąlygų 6 priedas 
 

 

 
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 

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO 2015 METAMS 

 

VI PIRKIMO DALIS 

ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI 
 

____________________ 
(Data) 

____________________ 
(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis. 
 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

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

pasiūlymas. 

 

Perkamų maisto produktų preliminarūs kiekiai ir kainos: 

Eil. Nr. Pavadinimas Preliminarus 

kiekis (kg) 

Vieneto 

kaina, Lt 

(su PVM) 

Vieneto 

kaina, EUR 

(su PVM) 

Suma, Lt  

(su PVM) 

Suma, 

EUR  

(su PVM) 

6.1 Česnakai 20     

6.2 Pupelės 60     

6.3 Svogūnai 300     

6.4 Pomidorai švieži (I ir IV ketvirtis) 70     

Pomidorai švieži (II metų 

ketvirtis) 

60     

Pomidorai švieži (III metų 

ketvirtis) 

80     

6.5 Agurkai švieži (I ir IV metų 

ketvirtis) 

60     

 



  

 

Agurkai švieži (II metų ketvirtis) 60     

Agurkai švieži ( III metų ketvirtis) 60     

6.6 Kopūstai švieži (II metų ketvirtis) 300     

Kopūstai švieži (I, III , IV metų 

ketvirčiai) 

400     

6.7 Obuoliai (sausis – liepa) 400     

Obuoliai (rugpjūtis – gruodis) 500     

6.8 Bulvės 6.500     

6.9 Raudonieji burokai 300     

6.10 Morkos 600     

6.11. Mandarinai 600     

6.12. Kriaušės 300     

6.13. Bananai 600     

 Iš viso: - - -   

 

 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –                                                                                          Lt. 
(žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt. 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose 

 
______________________________________________________ 
        (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) (Antspaudas) 

 

 

 

 

 



  

 

Konkurso sąlygų 7 priedas 

 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS  

 

2014 m. gruodžio          d.  Nr.  

Zarasai 

1. Sutarties šalys 

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla, įm. kodas 190177179, atstovaujama direktorės 

Irenos Bagdanavičienės, toliau vadinamas „Pirkėju“ iš vienos pusės, ir 

___________________________, įm. kodas _______________________, atstovaujamas 

________________________________ toliau vadinama „Pardavėju“ iš kitos pusės, sudarėme šią 

sutartį: 

2. Sutarties objektas –  

BVPŽ kodas –  

Preliminari sutarties vertė –  

“Pardavėjas” įsipareigoja parduoti, o “Pirkėjas“ nupirkti maisto produktus pagal     

2014 m. gruodžio      d. pateiktą pasiūlymą, kurių asortimentas ir vieneto kaina pateikta pasiūlyme 

„Pirkėjas“ gali pirkti iki 10 proc. prekių, kurių asortimentas nenurodytas pasiūlyme. Šios prekės bus 

perkamos pagal „Pardavėjo“ kainoraštį bei užsakymo dieną pardavėjo įmonėje esančias kainas. 

Pasiūlyme nurodytas prekių kiekis yra tik preliminarus. Jis gali kisti (tiek didėti, tiek mažėti). 

„Pirkėjas“ neįsipareigoja nupirkti viso pasiūlyme nurodyto prekių kiekio.  

 

„3. „Pirkėjo“ įsipareigojimai 

3.1. „Pirkėjas“ perka prekes pasiūlyme nurodytomis kainomis. 

3.2. „Pirkėjas“ prekes užsako telefonu prieš 1 dieną iki užsakymo vykdymo. 

3.3. Prekes iš „ Pardavėjo“ priima sandėlininkas.  

3.4. „Pirkėjas “ pretenzijas dėl gaminių gali pateikti 24 val. laikotarpyje. Nekokybiškos 

prekės dėl „Pardavėjo“ kaltės, dėl blogo produkcijos pagaminimo grąžinamos atgal ir už šias prekes 

neapmokama. 

3.5. „Pirkėjas“ gali reikalauti nutraukti sutartį, jei Pirkėjo komisija ne mažiau kaip tris 

kartus nustato, kad atvežtų prekių sąrašas, kokybė ar kiekis neatitinka užsakymo, o kaina neatitinka 

pasiūlyme pateiktos kainos. 

 

4. „Pardavėjo” įsipareigojimai 

4.1. „Pardavėjas“ maisto produktus pristato savo transportu į ______ _____kartus per 

savaitę (savaitė dienos) iki _____ val. 

4.2. „Pardavėjo“ transportas, kuriuo vežami produktai privalo atitikti higienos 

reikalavimus. 

4.3. „Pardavėjas“ užtikrina prekių kokybę pagal galiojančius Valstybinius standartus, 

kokybės reikalavimus . 

4.4. Prekių perdavimas – priėmimas įforminamas sąskaitoje – faktūroje. 

4.5. „Pardavėjas“ įsipareigoja nekeisti pasiūlyme nurodytų įkainių, pasiūlymo turinio ir 

pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytų sąlygų. 

4.6. „Pardavėjas“ atsakingas už saugų, tinkamą ir savalaikį prekių pristatymą į Zarasų 

„Lakštingalos“ mokyklą ir Magučių ugdymo skyrių.  

 

5. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka 

5.1. 2014-12-… pasiūlyme nurodytos maisto produktų kainos yra neatskiriama šios 

sutarties dalis. 

5.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių kainos gali būti keičiamos : 

5.2.1 pasikeitus PVM mokesčiui. Prekių kainos perskaičiuojamos tokiu procentu, kiek 

procentų pakito mokesčio dydis. 



  

 

5.2.2. vieną kartą per metus pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių kaina gali būti 

perskaičiuojama pagal LR Statistikos departamento prie LRV pateiktus rodiklius (pažymą) arba jai 

lygiavertį dokumentą. Prekių kainos perskaičiuojamos tokiu procentu, kiek procentų pakito kainų 

lygis. Kainos neperskaičiuojamos jei kainų lygio pokytis mažesnis nei 5 proc.  

5.3. Kainų perskaičiavimas įforminamas raštišku šalių susitarimu. 

5.4. “Pirkėjas“ už prekes apmoka pavedimu per 60 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros 

pateikimo, sutrikus valstybės biudžeto finansavimui apmokėjimo terminas gali būti pratęstas. 

 

6. Šalių atsakomybė 
6.1. Už sutarties įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

6.2. ,,Pirkėjas” turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu ”Pardavėjas” 

nevykdo savo įsipareigojimų arba juos vykdo kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs pasiūlyme. 

6.3. Neįvykdęs įsipareigojimų „Pardavėjas“ moka netesybas - 0,05 proc. nuo 

neįvykdytos sutarties sumos. 

6.4. Šalys visus ginčus, nesutarimus ar reikalavimus sprendžia abipusiu susitarimu. 

Nesusitarus, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

7. Sutarties galiojimas 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 5.2 

punktą. 

 

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 

8.1. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalys vadovaujasi 1996-07-15 Vyriausybės 

nutarimu Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Pirkimo sutartis sudaroma, daromi pakeitimai ar nutraukiama vadovaujantis LR 

Civiliniu Kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu ir poįstatyminiais aktais. 

9.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai šaliai. 

9.3. Atvejais, kurių nenumato ši sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos 

Respublikos civiliniais įstatymais bei kitomis teisės normomis. 

 

 

„Pirkėjas“ „Pardavėjas“   
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla  

Dariaus ir Girėno 30A Zarasai  

Įm. kodas 190177179 

SWEDBANK kodas 7300 

Sąskaitos Nr.LT7300010088077065 

Direktorė 

Irena Bagdanavičienė  

 

_______________________      ________________________ 

 (parašas)        (parašas) 

 

A.V.         A.V. 


