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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ (toliau – perkančioji organizacija),
įmonės kodas 190230443, adresas Taikos pr. 20 LT-31110 Visaginas, tel. (8 386) 70 719 vykdo
mažos vertės maisto produktų pirkimus supaprastinto atviro konkurso būdu.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
įstatymo pakeitimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009,
Nr.93-3986, Nr. 2010-25-1174, Nr. 2011-2-36), Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
organizavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme Nr. X-1673 (Žin., 2008, Nr.81-3179)
vartojamas sąvokas (toliau – Įstatymas).
1.3. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS https://pirkimai.evsiejipirkimai.lt ir atskirai
tiekėjams nebus pateikiami.
1.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios
organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP
IS) 2010-07-10 paskelbtomis Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2010 m.
gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-82 patvirtintomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais
bei konkurso sąlygomis.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
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1.6. Pirkimą atlieka Visagino vaikų lopšelio-darželio „ Auksinis raktelis“ viešųjų
pirkimų komisija (toliau - Komisija).
1.7. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su visais sutarties reikalavimais ir
sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, sutartyje nenumatytas, pardavimo sąlygas. Dalyviai turi atidžiai
perskaityti visus pirkimo dokumentus – reikalavimus, sutarties nuostatas ir jų laikytis. Alternatyvių
pasiūlymų pateikti negalima.
1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – viešųjų pirkimų komisijos narė,
lopšelio-darželio vyriausioji slaugos administratorė Jadvyga Igumnovienė, Taikos pr. 20, LT31110 Visaginas, tel. (8 386) 73 186, faksas (8 386) 70 719, el. paštas raktelis@dkd.lt.
1.9. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – maisto produktų pirkimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų maitinimui. Maisto produktai turės būti tiekiami metus (12 mėn.), nuo sutarties
pasirašymo.
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į aštuonias atskiras dalis, kurioms bus sudaromos
atskiros pirkimo sutartys:
1-oji pirkimo objekto dalis – mėsa ir mėsos gaminiai ( kodas-15100000-9);
2-oji pirkimo objekto dalis – paukštiena , ( kodas -15112130-6);
3-oji pirkimo objekto dalis – grūdų malūno produktai, ( kodas-15610000-7);
4-oji pirkimo objekto dalis – pienas ir pieno produktai, ( kodas-15500000-3);
5-oji pirkimo objekto dalis – įvairūs maisto produktai, ( kodas -15800000-6);
6-oji pirkimo objekto dalis – duonos ir pyrago gaminiai, ( kodas-15810000-9);
7-oji pirkimo objekto dalis – šviežios daržovės, ( kodas -15330000-1);
8-oji pirkimo objekto dalis – švieži vaisiai, ( kodas- 15330000-1).
2.3. Tiekėjai pasiūlymą gali pateikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto
dalims.
2.4. Nurodytas prekių kiekis yra tik apytikslis, jis gali kisti nuo įstaigos poreikių.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto prekių kiekio ( kiekiai gali kisti – tiek
didėti, tiek mažėti). Prekių sąrašas yra pavyzdinis, bet šis sąrašas nėra baigtinis – perkančioji
organizacija gali užsisakyti kitų sąraše nenurodytų gaminių.
2.5. Pirkimo dalies pozicijos yra nurodytos apklausos sąlygų prieduose Nr.1,2,3,4,5,7,8
kuriuose nurodyti perkamų prekių tikslūs pavadinimai, joms keliami kokybės reikalavimai bei
prognozuojami perkamų prekių kiekiai metams. Tiekėjų siūlomos prekės turi pilnai atitikti
nurodytus reikalavimus.
2.6. Pardavėjas pristato prekes tvarkingose standartinėse pakuotėse, ant kiekvienos
pakuotės nurodomas serijos numeris ir produkto galiojimo laikas.
2.7. Maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški, atitikti higienos reikalavimus,
neapdoroti kenksmingomis medžiagomis, atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius kokybės
standartus.
2.8. Pirkėjas telefonu arba elektroniniu būdu užsako prekes ir kiekius kiekvieną dieną
iki 11.00 val. Maisto produktus tiekėjas privalo pristatyti ir juos iškrauti kiekvieną dieną nuo 9.00
iki 12.30 val.
2.9. Prekių pristatymo vieta – Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Taikos pr. 20, LT-31110 Visaginas , tel. (8 386) 73 186.
2.10. Sutartis sudaroma vieneriems metams (12 mėn.), nuo sutarties pasirašymo su
galimybe pratęsti vieną kartą dar vieneriems metams.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime turi atitikti šiuos minimalius
kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikacinius reikalavimus įrodančius šiuos
dokumentus:
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Eil.
Nr.
1.

2.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo
(juridinio asmens) 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 yra išnykęs
ar panaikintas), 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 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 Tiekėjo iš kitos
valstybės 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.
Tiekėjas turi būti įregistruotas
įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę
verstis ta veikla, kuri reikalinga
pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
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
išduotas anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama
tinkamai
patvirtinta
dokumento kopija

Tiekėjo (juridinio asmens) įregistravimo
pažymėjimas, įstatai, ar kiti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla,
kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
(profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės
įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra
nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduotas dokumentas ar
priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę
verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarčiai vykdyti. Pateikiamos tinkamai
patvirtintos dokumentų kopijos.
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3.

Tiekėjas turi turėti Visuomenės
sveikatos centro išduotą leidimą –
higienos pasą leidžiantį užsiimti ūkine
–
komercine
veikla:
gaminti,
prekiauti.

Tiekėjas nėra bankrutavę
4.
Tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas.

5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčiu mokėjimu.

6.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su socialinio draudimo
įmokų mokėjimu.

7.

Tiekėjas
turi
turėti
specialias
transporto
priemones,
tinkamai
paruoštas, turinčias higienos pasą
maisto produktams vežti, kurios
atitiktų
higienos
sanitarijos
reikalavimus.

Leidimo – higienos paso verstis
komercine-ūkine
veikla,
tinkamai
patvirtinta kopija.

Valstybės įmonės Registro centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą
dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs ar likviduojamas.
Pateikiama
tinkamai
patvirtinta
dokumento kopija.
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentą.
Pateikiama tinkamai patvirtinta kopija.
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Vyriausybės
nustatyta
tvarka
išduotą
dokumentą,
patvirtinantį
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentą.
Pateikiama tinkamai patvirtinta kopija.
Transporto priemonių higienos pasas-leidimas
tiekti maisto produktus.
Pateikiama tinkamai patvirtinta kopija.

Pastaba:
* dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius
„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)
3.2. Pasiūlymai atmetami jeigu:
3.2.1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris
turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veiklas, nurodytas Viešųjų
pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.
3.2.2. Dalyvis bankrutavęs, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs
savo veiklą,
3.2.3. Apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją,
įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti arba informacijos iš viso nėra
pateikęs.
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3.2.4. Nepateikė informacijos apie siūlomų prekių kokybės parametrų atitikimą pirkimo
dokumentuose nurodytiems reikalavimams (sertifikatai, kokybės pažymėjimai, atitikties
deklaracijos).
3.2.5. Tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
kvalifikaciją ir , perkančiai organizacijai prašant, nepatikslino jų.
3.2.6. Pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (pvz., nepateikta
Tiekėjo sąžiningumo deklaracija; pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu
būdu ir pan.).
3.2.7. Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, įrodomą priemonėmis, kurias
perkančioji organizacija gali pagrįsti.
3.2.8. Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių
klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo.
3.2.9. Buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
3.2.10. Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė
raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.
3.2.11. Apie pasiūlymo atmetimą perkančioji organizacija informuoja tiekėją raštu.
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1. Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto
dalims.
4.2. Tiekėjo pasiūlymas yra užregistruotas, suteikiant jam eilės registracinį numerį.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.4. Kainos turi būti pateikiamos litais, nurodant du skaičius po kablelio. Į kainą turi
būti įskaičiuota pridėtinės vertės mokestis, visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos
(transportavimo ir kitos).
4.5. Pasiūlyme nurodyta kaina, vykdant sutartį, gali būti koreguojama:
4.5.1. pasikeitus tiesioginiams mokesčiams (jų objektui, dydžiui ir pan.) Lietuvos
Respublikoje, jeigu toks pasikeitimas turėjo tiesioginės įtakos prekių kainoms. Pasikeitus
tiesioginiams mokesčiams prekių kaina gali būti didinama (mažinama) tokiu procentu, kokiu
pakeistas mokestis tiesiogiai įtakoja prekių kainą.
4.5.2. pagal bendrą kainų lygio kitimą, įvertinus vidutinę metinę infliaciją, prekių kaina
gali būti perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pateiktus rodiklius (pažymą) arba jai lygiavertį dokumentą kas pusę metų.
4.6. Pasiūlymai galioja 60 dienų po vokų atplėšimo dienos.
4.7. Pasiūlymą pateikti iki 2012-01-03 10 val. 00 min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus
priimami.
4.8. Pasiūlymus tiekėjai privalo pateikti užklijuotuose ir antspauduotuose vokuose, ant
kurių užrašytas pirkimo pavadinimas ar pirkimo objekto dalies ( dalių )dėl kurios ( kurių ) teikiamas
pasiūlymas, dalyvio pavadinimas ir adresas.
4.9. Tiekėjo pasiūlymo (atskirų pasiūlymo dalių) lapai turi būti sunumeruoti susiūti
siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos
pakeisti. Tokiu atveju pasiūlymo paskutiniojo lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus
lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo. pasiūlymo paskutinio lapo pusėje
nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.
4.10. Pasiūlymas perkančiajai organizacijai pateikiamas atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį
arba tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Taikos
pr.20, LT-31110, Visaginas.
4.11. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir
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grąžinami tiekėjui registruotu laišku. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu
pasiūlymas pateiktas neužklijuotame ir neantspauduotame voke.
4.12. 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 pateiktą raštu iki pasiūlymų
pateikimo termino.
.

5. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

5.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis
raktelis“( Taikos pr. 20, 31110 Visaginas) viešojo pirkimo komisijos posėdyje, 2012 m. sausio 3 d.
10 val. 00 min. direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.
5.2 .Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus
pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų
atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę
Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
5.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta
pirkimo objekto kaina. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą
gauti informaciją pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems Tiekėjams.
5.4. Pasiūlymo kaina laikoma pirkimo objekto kaina, kurią Tiekėjas nurodė
užpildydamas konkurso sąlygų 1,2,3,4,5,6,7,8 priedus.
5.5. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka
Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
6.1. Viešojo pirkimo Komisija vertina ir palygina ir šiose sąlygose išdėstytus
reikalavimus atitinkančius pasiūlymus ir prekes.
6.2. Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo komisijos nariai. Surašomas
komisijos posėdžio protokolas.
6.3. Pateiktų pasiūlymų tolesnes nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras
komisija atlieka nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.
6.4. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo tikslas – išrinkti pasiūlymą, kuriame nurodyta
mažiausia kaina ir pasiūlyti geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui sudaryti pirkimo sutartį.
6.5. Komisija nagrinėdama pasiūlymus:
6.5.1. Tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo
dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad
tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo
juos patikslinti.
6.5.2. Tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo
rengimo, formos ir turinio reikalavimus;
6.5.3. Radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti
dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų
su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas
aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą
naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių
klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų;
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6.5.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais;
6.5.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;
6.5.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos
kainos;
6.5.7. perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios
kainos kriterijų.
7. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
7.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaiko Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties
sudarymo raštu pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos
veiksmų ar priimtų sprendimų.
7.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 15 dienų nuo tos dienos,
kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji
organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
7.3. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją raštu, sustabdo pirkimo
procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.
7.4. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą
sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą
sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui,
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau
praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
8.1. Pirkimo objektas – maisto produktų pirkimas ikimokyklinio amžiaus vaikų
maitinimui. Maisto produktai turės būti tiekiami metus (12 mėn.), po sutarties pasirašymo.
8.2. Pirkimo objektas skaidomas į aštuonias atskiras dalis, kurioms bus sudaromos atskiros pirkimo
sutartys:
1-oji pirkimo objekto dalis – mėsa ir mėsos gaminiai ( kodas-15100000-9);
2-oji pirkimo objekto dalis – paukštiena , ( kodas -15112130-6);
3-oji pirkimo objekto dalis – grūdų malūno produktai, ( kodas-15610000-7);
4-oji pirkimo objekto dalis – pienas ir pieno produktai, ( kodas-15500000-3);
5-oji pirkimo objekto dalis – įvairūs maisto produktai, ( kodas -15800000-6);
6-oji pirkimo objekto dalis – duonos ir pyrago gaminiai, ( kodas-15810000-9);
7-oji pirkimo objekto dalis – šviežios daržovės, ( kodas -15330000-1);
8-oji pirkimo objekto dalis – švieži vaisiai, ( kodas- 15330000-1).
8.3. Tiekėjai pasiūlymą gali pateikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims.
8.4. Nurodytas prekių kiekis yra tik apytikslis, jis gali kisti nuo įstaigos poreikių.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto prekių kiekio ( kiekiai gali kisti – tiek
didėti, tiek mažėti). Prekių sąrašas yra pavyzdinis, bet šis sąrašas nėra baigtinis – perkančioji
organizacija gali užsisakyti kitų sąraše nenurodytų gaminių.
8.5. Pirkimo dalies pozicijos yra nurodytos konkurso sąlygų prieduose Nr.1,2,3,4,5,6,7,8
kuriuose nurodyti perkamų prekių tikslūs pavadinimai, joms keliami kokybės reikalavimai bei
prognozuojami perkamų prekių kiekiai metams. Tiekėjų siūlomos prekės turi pilnai atitikti
nurodytus reikalavimus.
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8.6. Pardavėjas pristato prekes tvarkingose standartinėse pakuotėse, ant kiekvienos
pakuotės nurodomas serijos numeris ir produkto galiojimo laikas.
8.7. Maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški, atitikti higienos reikalavimus,
neapdoroti kenksmingomis medžiagomis, atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius kokybės
standartus.
8.8. Pirkėjas telefonu arba elektroniniu būdu užsako prekes ir kiekius kiekvieną dieną iki
11.00 val. Maisto produktus tiekėjas privalo pristatyti ir juos iškrauti kiekvieną dieną nuo 9.00 iki
12.30 val.
8.9. Prekių pristatymo vieta – Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Taikos
pr. 20, LT-31110 Visaginas , tel. (8 386) 73 186.
8.10. Sutartis sudaroma vieneriems metams su galimybe būti pratęsta vieną kartą dar
vieneriems metams.
8.11. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems
dalyviams, nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą
sudaryti pirkimo sutartį ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.
8.12. Konkursą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija elektroniniu paštu praneša ir
nurodo laiką iki kada atvykti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Jei keli pasiūlymai pateikiami
vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai
įregistravęs voką su pasiūlymais. Eilė nesudaroma, jei gaunamas tik vienas pasiūlymas. Tokiu
atveju sutartis gali būti pasirašoma iš karto, kai baigiamas pasiūlymo vertinimas, ir tiekėjo
pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Sutartis pridedama ( 9 priedas).
8.13. Jei konkurso dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti tiekimo sutartį raštu atsisako
pasirašyti sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti sutarties, tai perkančioji organizacija
siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlytą kainą yra pirmas po tiekėjo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
8.14. Perkančioji organizacija neprašo pasiūlymo užtikrinimo.

8.15. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus sutarties
2.4. punktą.
8.16. Sutarties kainos yra fiksuotos ir gali būti keičiamos tik šalių rašytiniu susitarimu esant
įstatyminiams pokyčiams.
8.17. Jeigu PARDAVĖJAS po sutarties įsigaliojimo nesilaiko sutarties 4.2. punkte
nustatyto termino arba atsisako pateikti prekes, jis PIRKĖJUI moka 0,02 % delspinigių nuo
nepristatytos prekės vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
8.18. Jeigu, įsigaliojus sutarčiai, paaiškėja, kad prekė neatitinka sutarties 3 dalyje
keliamų kokybės reikalavimų arba paaiškėja, kad PARDAVĖJAS apie prekės atitikimą PIRKĖJO
nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, PIRKĖJAS turi teisę prekę grąžinti ir
sutartį nutraukti. PARDAVĖJAS privalo atsiimti parduotą prekę, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtą už
prekę pinigų sumą.

________________________________________________________
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Supaprastinto mažos vertės
pirkimo sąlygų
1 priedas

1 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ KODAI- 15100000-9
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

1.

2

Kiauliena
Atšaldyta, be kaulų ir odos.
kumpinė
(sveriama)
Jautiena
Atšaldyta, be kaulų ir odos,
kumpinė
limfmazgių, gyslų ir
(sveriama)
sausgyslių.
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
5

kg

800

kg

700

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:

6

7

10
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
2 priedas

2 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL PAUKŠTIENOS KODAS 15112130-6
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

.
1

Viščiukų
I kategorijos, lietuviška, kg
broilerių
veterinarijos ir kokybės
krūtinėlės A
pažymėjimai, pakavimo data,
klasė su
sušaldyta, išfasuoti iki 1 kg.
kaulu,
indelyje
(greitai
užšaldyti)
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
5

500

6

7

12
Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos vertės
pirkimų sąlygų 3 priedas

3 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTŲ

KODAS- 15610000-7

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM

Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

Miltai
kvietiniai
Skaldyti
žirniai
Baltosios
pupelės
Plikyti ryžiai
ilgagrūdžiai
Grikių
kruopos,
neskaldytos
Perlinės
kruopos
Miežinės
kruopos

Aukščiausios rūšies 550D,
fasuoti po 2 kg
Be luobelės, aukščiausios
rūšies fasuoti po 800gr
Aukščiausios rūšies,
fasuotos po 500 gr
Aukščiausios rūšies, fasuoti
po 800 gr
Aukščiausios rūšies,
fasuotos po 800gr

kg

250

kg

40

kg

40

kg

250

kg

250

Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 800gr
Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 800gr

kg

50

kg

50

1.
2
3
4
5

6
7

5

6

7

14
8
9

10
11
12
13
14
15

Manų
kruopos
Avižinių
dribsnių
kruopos
Kvietinės
kruopos
Kukurūzų
kruopos
Sorų kruopos

Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 800gr
Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 400gr

kg

110

kg

50

Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 800gr
Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 800g
Aukščiausios rūšies, fasuotos
po 500g
Makaronai
Aukščiausios rūšies, fasuoti
įvairių formų po 500 gr
Makaronai
Aukščiausios rūšies, fasuoti
vermišeliai
po 500 gr
Lakštiniai
Aukščiausios rūšies, fasuoti
makaronai
po 250gr
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

kg

50

kg

20

kg

50

kg

150

kg

50

kg

50

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, par

15
Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
4 priedas

4 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL PIENO IR PIENO PRODUKTŲ KODAS- 15500000-3
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

1.

Pienas

2

4

Grietinė
natūrali
Varškė
pusriebė
Sviestas

5

Kefyras

6

Jogurtas
(ekologiškas)

3

Pasterizuotas – 2,5 %
riebumo, išfasuotas po 1litrą
30 % riebumo, be augalinių
priedų, išfasuota po 200 gr
9% riebumo išfasuota po
200gr
82% riebumo, be augalinių
priedų, išfasuotas po 200 gr
2,5% riebumo išfasuotas po
1 litrą
3,5%
riebumo,
įvairių
skonių, išfasuotas po 125130 ml

Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
5

vnt

4000

kg

400

kg

350

kg

400

kg

450

vnt

3000

6

7

16
7

8

9
10

Saldūs
varškės
sūreliai,
įvairių skonių
Pienas MŪ
(arba
jam
lygiavertis)
Sūris

7 ,5 % riebumo, išfasuoti
po100 g, be modifikuoto
krakmolo

2,5% riebumo, apdorotas
ultraaukšta temperatūra,
išfasuotas po 1 litrą
45% riebumo, be augalinių
priedų, sveriamas
Saldintas
Sudėtis: pasterizuotas pienas
sutirštintas
55%, cukrus 45%, pakuotė
pienas
po 397 gr.
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

vnt

4500

vnt.

1300

kg

90

kg

30

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
5 priedas

5 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL ĮVAIRIŲ MAISTO PRODUKTŲ KODAS- 15800000-6
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Produkto
Reikalavimai
Mato Preliminarūs Mato vnt. Suma
Nr. pavadinimas
vnt.
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
1

2

3

4

5

1.

Žuvis šaldyta

Argentininės Jūros lydekos kg
file be odos,be kaulo , ledo
glazūros 4%,fasuotos po 7
kg.

550

2

Krakmolas
(bulvių)
Druska su
jodu

Nemodifikuotas, fasuotas po kg
200gr
Fasuota po 1 kg popierinėje kg
dėžutėje.

45

3

4

Koldūnai su Fasuoti po 1 kg ( be
mėsa
konservantų, rankų darbo)

kg

120

60

6

7

18
5

Kiaušiniai

6

Cukrus
smulkus
Džemas

7

8

Sultys

9

Arbata

10
11

Kakava
natūrali
Kmynai

12

Pipirai

13
14

Lauro lapai
Sausi
pusryčiai

15

Razinos

16

18

Tirpioji kava
INKA (arba
lygiavertė)
Marinuoti
agurkai

Aliejus

A klasė, L kategorija (63-73g vnt
svorio išfasuoti po10 vnt.)
Išfasuotas po 1kg
kg
Aukščiausios rūšies, be
konservantų, išfasuotas po
540 gr , stiklo taroje:
abrikosų
bruknių
spanguolių
raudonųjų serbentų
braškių
aviečių
Natūralios 100%,
aukščiausios rūšies,
(išfasuotos po 1 litrą
pakeliuose Elmanhoster,
Cido arba lygiaverčiai:)
apelsinų
multivitaminų
ananasų
vynuogių
obuolių
kriaušių
Juodoji arbata aukščiausios
rūšies, išfasuota po100gr
Išfasuota po 100 gr

8500
800

kg
kg
kg
kg
kg
kg

20
20
20
20
20
20

l
l
l
l
l
l
kg

334
334
334
334
334
334
30

kg

2,5

Išfasuoti po 100g,
atitinkantys privalomuosius
kokybės reikalavimus
Malti (juodieji ir kvapūs),
išfasuoti po 100gr
Išfasuoti po 100gr
Kukurūziniai saldūs dribsniai
be konservantų , išfasuoti
po 400gr
Be kaulų, išfasuotos po
500gr
Miežinė-ruginė, išfasuota po
100-150 gr

kg

4,0

kg

1,0

kg
kg

1,0
15

kg

20

kg

5,0

Aukščiausios rūšies,
nepjaustyti, slpnai rūgštūs,
išfasuoti po 680-720 g.
stiklinėje taroje
Natūralus alyvuogių aliejus,
pirmo spaudimo,tinkantis
kepimui,virimui,salotams,ge
netiškai nemodifikuotas,
išfasuotas po 1litrą

kg

130

kg

50

19
19

20

21

22

23
24
25
26

27

Pomidorų
padažas

Pomidorų pastos ne mažiau
45% (stiklo taroje po500 gr
be konservantų ir
modifikuoto krakmolo)
Konservuoti
Aukščiausios rūšies,
žalieji
pagaminti iš nešaldytų
žirneliai
žaliųjų žirnelių, išfasavimas
iki 680 gr stiklo taroje
Konservuoti
Atitinkantys kokybės
kukurūzai
reikalavimus, išfasuota po
340gr.
Citrinos
Atitinkanti kokybės
rūgštelė
reikalavimus, išfasuota iki
100gr.
Maistinė acto 9%, išfasuota po 1 litrą
rūgštis
Maistinė soda išfasuota po 500gr
Mielės
Presuotos, kepimui, išfasuota
po 100g
Šaldytos
Aukščiausios rūšies –
uogos
vyšnios, braškės, avietės,
spanguolės ir kt. , išfasuota
po 400gr.
Negazuotas
Išfasuota po 5 litrus
geriamasis
vanduo
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

kg

65

kg

20

kg

40

kg

0,5

kg

10

kg
kg

10
4

kg

50

kg

80

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
6 priedas
6 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KODAS- 15810000-9
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

1.

Juoda duona

2

Balta duona
(forminė )

2

Batonas

3

Meduoliai

Aukščiausia rūšis, be
konservantų, raikyta,
išfasuota 700-800g, ruginių
miltų 70%, kvietinių 30%, ne
mažiau 3 pavadinimų
Aukščiausia rūšis, be
konservantų, raikyta,
išfasuota 400 g, ne mažiau 2
pavadinimų
Pagamintas iš kvietinių miltų
550D,
be
konservantų,
raikytas, išfasuotas 400g,
LST 1808:2003
Pagaminti iš aukščiausios
rūšies kvietinių miltų 550D,
išfasuoti po 200 gr., be
konservantų

Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
5

kg

1300

kg

50

kg

600

kg

120

6

7

21
4

5

6

7

Pagaminti iš aukščiausios
rūšies miltų, be konservantų
išfasuoti po 180gr.
Javainiai
Pagaminti iš grūdinių
kultūrų( kviečių, ryžių,
kukurūzų ir avižų) ir ne
mažiau kaip 55% miltų.Be
konservantų, išfasuoti po
150 gr.
Traškučiai
Pagaminti iš aukščiausios
rūšies miltų, be konservantų,
išfasuoti po po 200gr.
Riestainiai
Pagaminti iš aukščiausios
rūšies miltų, be konservantų.
Išfasuoti po 250gr.
Džiūvėsėliai Malti, išfasuoti po 500gr. be
(kvietiniai)
konservantų
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)
Sausainiai

kg

100

kg

55

kg

50

kg

30

kg

40

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
7 priedas
7 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL ŠVIEŽIŲ DARŽOVIŲ KODAS- 15330000-1
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai

Mato
vnt.

1

2

3

4

1.

Pomidorai

2

Bulvės

3

Kopūstai
baltagūžiai

4

Kopūstai
Pekino

Preliminarūs Mato vnt. Suma
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
5

II klasės, Komisijos
reglamentas (EB) Nr.
790/2000
II klasės, neplautos, fasuotos
po 25 kg, stambios (50-70
mm skersmens gumbai), be
puvinio, atitinkančios
maistinių bulvių kokybės
reikalavimus
II klasės, nuvalyti,
nepažeisti, be puvinio,
fasuoti iki 20 kg, Komisijos
reglamentas (EEB) Nr.
1591/87

kg

300

kg

3000

kg

1000

Atitinkantys kokybės
reikalavimus

kg

90

6

7

23
5

6
7

8

9
10
11
12
13

Svogūnai

II klasės, ne mažesnio kaip
70 mm skersmens, Komisijos
reglamentas (EB) Nr.
1508/2001
Morkos
Aukščiausios kokybės,
plautos, fasuotos iki 10 kg
Agurkai
II klasės, Komisijos
reglamentas (EEB) Nr.
1677/88
Raudonieji
II klasės, neplauti, be
burokėliai
puvinio, fasuoti iki 10 kg,
atitinkantys privalomuosius
kokybės reikalavimus
Česnakai
Atitinkantys kokybės
reikalavimus
Petražolės
Atitinkantys kokybės
(šviežios)
reikalavimus
Krapai
Atitinkantys kokybės
(švieži)
reikalavimus
Žali svogūnų Atitinkantys kokybės
laiškai
reikalavimus
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

kg

600

kg

700

kg

250

kg

400

kg

2

kg

8

kg

8

kg

4

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos
vertės pirkimo sąlygų
8 priedas

8 PRIEDAS PRIE PIRKIMO SĄLYGŲ (PASIŪLYMAI PAGAL PIRKIMO DALIS)

PASIŪLYMAS
DĖL ŠVIEŽIŲ VAISIŲ KODAS- 15330000-1
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo 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, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) ir šiame mažos vertės pirkime.
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Produkto
Reikalavimai
Mato Preliminarūs Mato vnt. Suma
Nr. pavadinimas
vnt.
kiekiai per kaina Lt,- Lt,- su
12 mėn.
su PVM PVM
1

2

1.

Obuoliai

2

Bananai

3

Mandarinai

4

Vynuogės

5

Melionai

3
II klasės, Komisijos
reglamentas (EB) Nr.
85/2004.
II klasės, Komisijos
reglamentas (EB) Nr.
2257/94
II klasės, skersmuo-50-60
mm, Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 1799/2001.
II klasės, Komisijos
reglamentas (EB)
Atitinkantys kokybės
reikalavimus

4

5

kg

500

kg

700

kg

150

kg

200

kg

200

6

7

25
6

7

8

9
10

Kriaušės

II klasės, stambiavaisės,
Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 86/2004.
Citrinos
II klasės, Komisijos
reglamentas (EB) Nr.
1799/2001
Apelsinai
II klasės, skersmuo-77-88
mm, Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 1799/2001.
Persimonai
Atitinkantys kokybės
reikalavimus
Kivi
Atitinkantys kokybės
reikalavimus
IŠ VISO (bendra pasiūlymo su PVM kaina)

kg

200

kg

15

kg

300

Kg

20

Kg

20

Bendra pasiūlymo kaina litais su PVM - _________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dukumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių
skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20_________________ d.
_____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Supaprastinto mažos vertės
pirkimo sąlygų
9 priedas
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2011 m. ______________ ___ d.
Visaginas
Mes, Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, toliau vadinamas PIRKĖJU,
atstovaujamas direktorės Bronislavos Kirilovienės, veikiančios pagal nuostatus – viena šalis, ir
Uždaroji akcinė bendrovė ......................................................................., toliau vadinama
PARDAVĖJU, atstovaujamas direktoriaus ..........................................................., – kita šalis,
sudarėme šią sutartį ( toliau – sutartis )
1. Sutarties objektas
1.1. PARDAVĖJAS įsipareigoja parduoti, o PIRKĖJAS – pirkti sutarties 1 priede
nurodytus maisto produktus ( toliau vadinama – prekės ).
2.Prekių kiekiai ir kaina
2.1. PIRKĖJAS turi teisę perkamų prekių kiekį sumažinti arba padidinti priklausomai
nuo PIRKĖJO poreikių. Perkamų prekių kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka
galioti šios sutarties sąlygos ir prekių matavimo vienetų kainos. (Priedas prie pirkimo – pradavimo
sutarties Nr.1).
2.2. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (PVM, muitai ir pan.) ir papildomos
išlaidos ( pristatymo išlaidos ir pan. )
2.3. Prekių kaina gali būti keičiama tik šios sutarties 2.4 punkte numatyta tvarka, o taip
pat raštišku šalių susitarimu, bei esant įstatymų pokyčiams.
2.4. Pasiūlyme nurodyta kaina, vykdant sutartį, šalių iniciatyva gali būti koreguojama:
2.4.1. Pasikeitus tiesioginiams mokesčiams ( jų objektui, dydžiui ir pan.) Lietuvos
Respublikoje, jeigu toks pasikeitimas turėjo tiesioginės įtakos prekių kainoms. Pasikeitus
tiesioginiams mokesčiams prekių kaina gali būti didinama ( mažinama ) tokiu procentu, kokiu
pakeistas mokestis tiesiogiai įtakoja prekių kainą.
2.4.2. Pagal bendrą kainų lygio kitimą, įvertinus vidutinę metinę infliaciją, prekių kaina
gali būti perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Satistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pateiktus rodiklius ( pažymą ) arba jai lygiavertį dokumentą kas pusę
metų.
2.5. Kainų perskaičiavimas įforminamas raštišku šalių susitarimu.
3. Prekių kokybė
3.1. PARDAVĖJAS garantuoja, kad prekės visiškai atitinka PIRKĖJO reikalavimus,
keliamus prekių apklausos sąlygų prieduose Nr.1,2,3,4,5,6,7, 8.
3.2. PARDAVĖJAS garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinka gamintojo
šalies standartus, gamintojo techninius standartus, Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus,
higienos reikalavimus, tarptautinius Lietuvos Respublikoje
galiojančius normatyvinius
dokumentus.
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3.3. PARDAVĖJAS pageidaujant PIRKĖJUI privalo pateikti serifikato ar jam
lygiaverčio dokumento, išduoto toms prekėms, patvirtintą kopiją.
4. Prekių tiekimas
4.1. PIRKĖJAS telefonu, elektroniniu paštu arba internetu užsako prekes bei kiekius pas
PARDAVĖJĄ kiekvieną dieną iki 12 val.
4.2. PARDAVĖJAS pristato prekes savo transportu, tinkančiu vežti maisto produktus
PIRKĖJO adresu: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, Taikos pr.20, ir jas iškrauna nuo
9.00 iki 12.30 val.
4.3. Iškilus būtinybei pateikti prekes nedelsiant arba vėliau, šią galimybę PIRKĖJAS
derina su PARDAVĖJU kiekvienu konkrečiu atveju.
4.4. Pristatyti prekes PARDAVĖJAS privalo sekančią dieną nuo Pirkėjo užsakymo
telefonu, elektroniniu paštu, internetu gavimo.
4.5. PARDAVĖJAS pristato prekes tvarkingose standartinėse pakuotėse, ant kiekvienos
pakuotės nurodomas serijos numeris ir produkto galiojimo laikas
4.6. PARDAVĖJAS privalo užtikrinti, kad parduodamų prekių kokybė atitiktų Lietuvos
patvirtintus ir galiojančius normatyvinius dokumentus, higienos reikalavimus. PARDAVĖJAS
privalo garantuoti parduodamos produkcijos kokybę kokybės sertifikatu, nurodomu važtaraštyje ir
išduoti PIRKĖJUI pagal pareikalavimą.
4.7. PARDAVĖJAS privalo nedelsiant žodžiu, elektroniniu paštu, faksu ir ne vėliau
kaip per vieną darbo dieną raštu informuoti PIRKĖJĄ, jeigu laiku negali pateikti užsakytų prekių.
4.8. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimų,
kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs,
PIRKĖJO atstovas turi teisę, PARDAVĖJO atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, sutikrinti
pristatytas prekes. Nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškumą, prekės grąžinamos PARDAVĖJUI,
ar imasi kitų įstatyminių veiksnių padėčiai ištaisyti.
4.9. Kilus ginčui dėl prekių kokybės, jį sprendžia komisija sudaryta iš abiejų šalių
atstovų. Komisiją sudaro šeši asmenys: po tris kiekvienos šalies atstovus, įforminant atitinkamą
sprendimą raštu.
4.10. PARDAVĖJAS kartu su prekėmis privalo PIRKĖJUI pateikti PVM sąskaitą
faktūrą už pristatytas prekes, kurioje papildomai turi būti nurodyta sutarties, kurios pagrindu
teikiamos prekės, numeris ir data, kiekvienos prekės vieneto kaina be PVM ir su PVM. Jei
pristatymo metu yra prekių trūkumas, PIRKĖJAS PVM sąskaitoje faktūroje pasirašo tik už
pristatytą prekių kiekį.
4.11. Produkcija PIRKĖJUI pristatoma taroje, kurią nesugadintą PIRKĖJAS privalo
grąžinti užsakymo pristatymo dieną ar vėlesniu sutartu laiku. PIRKĖJAS turi grąžinti tik švarią ir
tik iš PARDAVĖJO gautą tarą.
5. Apmokėjimo tvarka
5.1. PIRKĖJAS atsiskaito su PARDAVĖJU per 60 ( šešiasdešimt ) kalendorinių dienų
nuo prekių pristatymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, išskyrus sutarties 5.2 punkte
numatytu atveju. Atsiradus galimybei, PIRKĖJAS už prekes gali susimokėti ir per trumpesnį laiką.
5.2. PIRKĖJAS turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
5.2.1. Sutriko PIRKĖJO finansavimas (kol bus gautas finansavimas );
5.2.2. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma (kol bus išsiaiškinta su
PARDAVĖJU).
5.2.3. PARDAVĖJAS nesilaikė pristatymo terminų (kol pardavėjas sumokės
delspinigius už šį pažeidimą);
5.2.4. PARDAVĖJAS pateikė nekokybiškas prekes (kol PARDAVĖJAS pakeis prekes
kokybiškomis );
5.2.5. Kilus ginčiui tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO dėl prekių kokybės, kol ginčas bus
išspręstas.
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6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
6.1. Jeigu PARDAVĖJAS po sutarties įsigaliojimo nesilaiko sutarties 4.2. punkte
nustatyto termino arba atsisako pateikti prekę/ prekes, jis PIRKĖJUI moka 0,02 % delspinigių nuo
nepristatytos prekės vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
6.2. Jeigu paaiškėja, kad prekė neatitinka sutarties 3 dalyje keliamų kokybės
reikalavimų arba paaiškėja, kad PARDAVĖJAS apie prekės atitikimą PIRKĖJO nustatytiems
reikalavimams pateikė melagingą informaciją, PIRKĖJAS turi teisę nekokybišką prekę grąžinti ir
sutartį nutraukti. PARDAVĖJAS privalo atsiimti parduotą nekokybišką prekę ir grąžinti PIRKĖJUI
sumokėtą už prekę pinigų sumą, bei atlyginti su tuo susijusius nuostolius.
7. Sutarties galiojimas
7.1. Sutartis galioja 12 mėn. (metus) nuo sutarties pasirašymo dienos.
7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
sutarties 2.4. punktą.
8. Baigiamos nuostatos
8.1. PARDAVĖJAS be PIRKĖJO sutikimo, neturi teisės savo įsipareigojimų pagal šią
sutartį perduoti tretiesiems asmenims.
8.2. Vienai šaliai nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, kita šalis
turi teisę nutraukti prieš terminą šią sutartį, įspėjus kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.
8.3. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus –
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
Sutarties priedas – 1 lapas.
Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai
PARDAVĖJAS :

PIRKĖJAS:
Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Įmonės kodas 190230443
Adresas Taikos per. 20, LT- 31110, Visaginas
Tel. (8 386) 74 828, faks. (8 386) 70 719
El. p. raktelis@dkd.lt
Sąskaitos Nr. LT727300010002619894
Bankas AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Įregistruota Juridinių asmenų registre
Direktorė
Bronislava Kirilovienė

20__ m. ____________ ___ d.

20___ m. _______________ ____ d.

A.V.

A.V
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Supaprastinto mažos vertės
pirkimo sąlygų
10 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)
(Vieta)
Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)
vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime,
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar
kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį
pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus
principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką
(-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią
formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje
„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime
dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.
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Supaprastinto mažos vertės
pirkimo sąlygų
11 priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
_______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, __________________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ______________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _______________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
_____________________________________________________________________________ ,
skelbtame
_____________________________________________________________________________
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
_____________________________________________________________________________ ,
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta
administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri
metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio
subjektas.
_________________________
__________________
________________________
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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