
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ 

direktoriaus 2021 m. birželio 18 d.  

įsakymu Nr. V-45 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ MAŽOS VERTĖS MĖSOS 

PRODUKTŲ PIRKIMO VYKDOMO NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ (toliau – Perkančioji įstaiga) vykdydama mažos 

vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu numato įsigyti mėsos produktų (toliau – Pirkimas). 

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau 

– Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais 

šio dokumento pakeitimais (toliau – Aprašas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis. 

1.3. Perkančiosios įstaigos kontaktiniai asmenys, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su 

tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis: dėl Pirkimo 

sąlygų ir Pirkimo procedūrų ir Pirkimo objekto – direktoriaus pavaduotoja Silva Butkevičienė, tel. (8 

46) 345647, el. paštas versme.klaipeda@gmail.com. 

 

II SKYRIUS 

PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objekto reikalavimai (prekių pavadinimai, kiekis (apimtis), prekių tiekimo 

terminai ir kt.) nustatyti techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas). Tiekėjai turi pateikti 

pasiūlymus pagal Pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą pasiūlymo formą. 

2.2. Pirkimas į dalis neskaidomas. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI TIEKĖJUI 

 

3.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės 

vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai (toliau – Reikalavimai tiekėjui) 

netaikomi. 

3.2. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokius subtiekėjus (jeigu jie žinomi) jis ketina pasitelkti 

(Pirkimo sąlygų 1 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

4.2. Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas, pateiktas ne Perkančiosios 

įstaigos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo 

dokumentų reikalavimų. 

mailto:versme.klaipeda@gmail.com


 

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 

4.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateiktų 

duomenų, dokumentų elektroninėje formoje, skaitmeninių dokumentų kopijų visuma:  

4.4.1. užpildytas pasiūlymas pagal Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą formą; 

4.4.2. įgaliojimo pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą 

pateikia ne tiekėjo vadovas); 

4.4.3. kita reikalaujama informacija ir dokumentai; 

4.4.4. tiekėjo atsakymai dėl pasiūlymo paaiškinimo (jei bus). 

4.5. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

4.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. liepos 15 d. 9.00 val. (Lietuvos Respublikos 

laiku) CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra nevyks. 

4.7. Pasiūlyme nurodoma Pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių Pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (Pirkimo objekto apimtį, Pirkimo 

objekto kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.). Į Pirkimo objekto kainą 

turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos / galimos patirti išlaidos / mokesčiai, 

susiję su Pirkimo objektu (išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ar pan.). Pasiūlymo kaina 

pateikiama nurodant du skaičius po kablelio. 

4.8. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Pirkimo dokumentuose 

nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

V SKYRIUS 

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

5.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją.  

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji įstaiga turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti Pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis. 

5.3. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios 

įstaigos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis. 

 

VI SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 

 

6.1. Pateiktus pasiūlymus Perkančioji įstaiga nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka: 

6.1.1. vertina ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus; 

6.1.2. vertina ar tiekėjo pasiūlyme nurodoma kaina nėra per didelė ir perkančiajai įstaigai 

nepriimtina; 

6.1.3. vertina ar tiekėjo pasiūlyme nurodoma prekių, paslaugų ar darbų, ar jų sudedamųjų 

dalių kaina ar sąnaudos atrodo neįprastai mažos; 

6.2. Pirkimo metu nebus deramasi su tiekėju. 

 

VII SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1. Perkančioji įstaiga atmeta pasiūlymą, jeigu: 

7.1.1. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

7.1.2. pasiūlyme pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, perkančiosios įstaigos 

nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą; 



 

7.1.3. tiekėjas per perkančiosios įstaigos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo 

dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

7.1.4. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiosios 

įstaigos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų; 

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP 

IS priemonėmis. 

 

VIII SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

8.1. Perkančioji įstaiga ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. 

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas eurais. 

 

IX SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS 

 

9.1. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei 

kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis 

įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė 

ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. 

9.2. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai įstaigai 

nepriimtina. 

9.3. Suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu 

informuojami apie procedūros rezultatus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 

dalies reikalavimais, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Tiekėjas, kurio 

pasiūlymas nustatytas laimėjęs, kviečiamas sudaryti pirkimo sutarties. 

 

X SKYRIUS 

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

10.1. Jei tiekėjas mano, kad Perkančioji įstaiga nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 

reikalavimų, jis gali savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus ginti Viešųjų pirkimų įstatymo 

VII skyriuje nustatyta tvarka. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Pirkimo sąlygose, vykdomos 

vadovaujantis Aprašo, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. 

_________________ 

 



Pirkimo sąlygų 

1 priedas 

 

 

   
 (tiekėjo pavadinimas)  

 

Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Versmė“ 

 

PASIŪLYMAS 

MĖSOS PRODUKTŲ 

PIRKIMUI 

 

 Nr.  
                     (data)  

   
 (sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas 

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai) 

 

Tiekėjo adresas 

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai) 

 

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, 

pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

 

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)/ 

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)  

Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)  

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius 

pagal Pirkimo sutartį prisiimamus 

įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėją (-us) 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis. 

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės 

kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

Mes siūlome: 

 

Nr. Prekė Mato 

vnt. 

Lyginamasis 

koeficientas  

Siūlomojo 

produkto 

gamintojas, 

pavadinimas 

Įkainis 

(be 

PVM), 

Eur 

Perskaičiuotas 

įkainis (be 

PVM), Eur 

Taikoma

s PVM 

tarifas, 

% 

1 2 3 4 5 6 7=4*6 8 

1.  Kiaulienos 

kumpinė be 

kaulo, odos 

ir lašinio, 

atvėsinta 

kg 

0,4     



 

Nr. Prekė Mato 

vnt. 

Lyginamasis 

koeficientas  

Siūlomojo 

produkto 

gamintojas, 

pavadinimas 

Įkainis 

(be 

PVM), 

Eur 

Perskaičiuotas 

įkainis (be 

PVM), Eur 

Taikoma

s PVM 

tarifas, 

% 

1 2 3 4 5 6 7=4*6 8 

2.  Kiaulienos 

nugarinė be 

kaulo ir 

odos, 

atvėsinta 

kg 

0,09     

3.  Jautiena 

(antrekotini

s apvalainis) 

be kaulo ir 

odos, 

atvėsinta 

kg 

0,11     

4.  Jautienos 

kumpis be 

kaulo ir 

odos 

atvėsintas 

kg 

0,4     

  Iš viso (be PVM)   

  PVM   

  Iš viso (su PVM)   

 

Pirkimo objekto kaina su PVM žodžiais: ________________ . 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

 

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą laiką. 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims: 

Nr. Informacija, kuri laikytina konfidencialia Pateikto dokumento pavadinimas 

   

   

 

 

 

     

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

   (Vardas ir pavardė) 

 



 

Pirkimo sąlygų 

2 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

Perkančioji organizacija Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ (toliau – Perkančioji 

organizacija) 

Produktų grupė Mėsos produktai 

Taikoma kainodaros 

taisyklė 

Fiksuotos kainos 

Peržiūros galimybė Nenumatoma, t.y. sutarties galiojimo laikotarpiu kainos nebus 

perskaičiuojamos 

Maksimali lėšų suma, 

kurią planuojama skirti 

šioje techninėje 

specifikacijoje nurodytų 

prekių įsigijimui 

9 999,00 Eur (be PVM) 

Prekių tiekimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 1 d. 

Sutarties galiojimas 12 mėn. 

Sutarties pratęsimo 

galimybė 

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių laikotarpiui 

Maisto produktų 

pristatymo vieta 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“, Kalnupės g. 6, Klaipėda 

Užsakymo pateikimas Kiekvienam pristatymui Perkančioji organizacija pateikia atskirą 

užsakymą. Minimali užsakymo suma 1 (vienas) euras 

 

II SKYRIUS 

PERKAMŲ PREKIŲ NOMENKLATŪRA 

 

Šiuo pirkimu įsigyjami produktai 

Eil. Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai 

1. Kiaulienos kumpinė be kaulo, odos 

ir lašinio 

NEINJEKUOTA, atvėsinta be papildomų 

prieskonių. Vakuume. Išfasavimas 1,5-2 kg. 

2. 
Kiaulienos nugarinė be kaulo ir odos  

NEINJEKUOTA, atvėsinta be papildomų 

prieskonių. Vakuume. Išfasavimas 1,5-2 kg. 

3. Jautiena (antrekotinis apvalainis) be 

kaulo ir odos  

NEINJEKUOTA, atvėsinta be papildomų 

prieskonių. Vakuume. Išfasavimas 1,5-2 kg. 

4. 
Jautienos kumpis be kaulo ir odos  

NEINJEKUOTA, atvėsintas be papildomų 

prieskonių. Vakuume. Išfasavimas 1,5-2 kg. 

 

  



 

III SKYRIUS 

TEIKIAMŲ PREKIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

Perkami maisto produktai skiriami ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

maitinimui, todėl maisto produktai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-

394 patvirtintą „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 

vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą“ ir vėlesnius šio dokumento pakeitimus. 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 

patvirtintą „Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ ir vėlesnius šio dokumento 

pakeitimus (2015 m. vasario 12 d. Nr. V-204, Vilnius); 

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymą 

Nr. B1-910 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“. 

4. Siūlomi maisto produktai turi būti švieži ir kokybiški, t. y. atitikti visus Lietuvos 

Respublikoje galiojančių standartų ir kokybės sąlygų reikalavimus. 

5. Prie produkcijos tiekimo dokumentų turi būti pateikti Valstybės maisto ir veterinarijos 

tarnybos ir kokybės pažymėjimai (arba tai žymima ant sąskaitų faktūrų); produkcijos laikymo 

techninės sąlygos bei realizacijos terminai. Tiekėjas atsako už tiekiamos produkcijos kokybę. 

6. Visi maisto produktai turi būti sufasuoti pageidaujamais kiekiais, sudėti tam skirtose dėžėse 

arba kitoje švarioje taroje ir pristatomi tiekėjo transportu. Ant produkcijos ar įpakavimų turi būti 

speciali markiruotė. 

7. Maisto produktai negali būti tiekiami, jei jų realizacijos laikas baigiasi po 3 dienų.  

8. Maisto priedai, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose: 

Dažikliai: 

E 102 tartrazinas 

E104 chinolino geltonasis 

E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų 

geltonasis S 

E 120 košenilis, karmino rūgštis, karminas 

E 122 azorubinas, karmosinas 

E 123 amarantas 

E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A 

E 127 eritrozinas 

E 129 alura raudonasis AC 

E 131 patentuotas mėlynasis V 

E 132 indigotinas, indigokarminas 

E 133 briliantinis mėlynasis FCF 

E 142 žaliasis S 

E 151 briliantinis juodasis BN 

E 155  rudasis HT 

E 180 litolrubinas BK 

Konservantai: 

E 200 sorbo rūgštis 

E 202 kalio sorbatas 

E 203 kalcio sorbatas 

E 210 benzenkarboksirūgštis 

E 211 natrio benzoatas 

E 212 kalio benzoatas 

E 213 kalcio benzoatas 

E 220-228 sieros dioksidas ir sulfitai 

 

Saldikliai: 

E 950 acesulfamas K 

E 951 aspartamas 

E 952 ciklamatai 

E 954 sacharinai 

E 955 sukralozė 

E 957 taumatinas 

E 959 neohesperidinas DC 

E 960 steviolio glikozidai 

Aromato ir skonio stiprikliai: 

E 620 glutamo rūgštis 

E 621 mononatrio glutamatas 

E 622 monokalio glutamatas 

E 623 kalcio glutamatas 

E 624 monoamonio glutamatas 

E 625 magnio glutamatas 

E 626 guanilo rūgštis 

E 627 dinatrio guanilatas 



 

E961  neotamas 

E 962  aspartamo-acesulfamo druska 

E 969 advantamas 

 

E 628 dikalio guanilatas 

E 629 kalcio guanilatas 

E 630 inozino rūgštis 

E 631 dinatrio inozinatas 

E 632 dikalio inozinatas 

E 633 kalcio inozinatas 

E 634 kalcio5-ribonukleotidai 

E 635 dinatrio5-ribonukleotidai 

 

IV SKYRIUS 

APMOKĖJIMO TVARKA 

 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti numatytos maksimalios vertės.  

Už Teikėjo pristatytas Pirkėjui pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros teikiamos 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas apmoka paslaugų Teikėjo 

sąskaitą ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. 

____________ 
 

 


