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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Panevėžio pataisos namai (toliau – perkančioji organizacija) skelbia supaprastintą atvirą 

konkursą maisto gaminimo, valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugų (toliau - maitinimo 

paslaugos) tiekėjui parinkti. Maistas bus gaminamas perkančiajai organizacijai priklausančiose 

patalpose su tiekėjo įranga, P. Puzino g. 12, Panevėžys. Finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas. 

Perkančiosios organizacijos adresas: P. Puzino g. 12, Panevėžys, telefonas: (8 45) 461 431, faksas: 

(8 45) 457 558, elektroninio pašto adresas: paneveziopn@paneveziopn.lt,  įmonės kodas: 

188721848. Įgaliotas asmuo: Ūkio skyriaus viršininkas Romas Smalioris tel.: (8 45) 463 993, 

elektroninio pašto adresas: ukis@paneveziopn.lt 

  2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme, perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse, patvirtintose 2017-03-13 

direktoriaus įsakymu Nr. V-31, paskelbtose Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.cvpp.lt, ir 

PATVIRTINTA 

Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

2017 m.  kovo 14 d. įsakymu Nr. V-34 

 

  

mailto:paneveziopn@paneveziopn.lt
mailto:ukis@paneveziopn.lt
http://www.cvpp.lt/
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 1524 „Dėl valstybės 

materialiojo turto nuomos“. 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

 4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą skelbtas nebuvo. 

 5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

 6. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.  

 7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 

 7.1. skelbimas apie pirkimą; 

 7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

 7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus 

(jeigu bus); 

 7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

 8. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma: 

 8.1. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, prie atsakymo pridedant („prisegant“), kai reikalaujama, 

atitiktį reikalavimui patvirtinančių dokumentų, nurodytų skelbime apie pirkimą, skaitmenines 

kopijas; 

 8.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina 

(su visais privalomais mokesčiais); 

 8.3. užpildytas pasiūlymas (šių konkurso sąlygų 1 priedas). Į kainą turi būti įskaityti visi 

mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos; 

 8.4. tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas). Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 

grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys; 

 8.5. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  

 8.6. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas; 

 8.7. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne 

įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

 8.8. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

 9. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

(pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). 

Suinteresuoti dalyviai, norintys susipažinti su konkurso sąlygomis, privalo registruotis CVP IS, nes 

pirkimo dokumentai papildomai jiems nebus teikiami. 

 10. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 

          1 lentelė. Terminai 

 

 TAIKOMA /

 NETAIKO

MA 

ŠIAM 

PIRKIMUI 

DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIENŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

10.1. Prašymo 

paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo 

perkančiajai 

organizacijai terminas 

Taikoma 3 darbo dienos iki 

pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos 

 

TAIKOMA / 

 NETAIKOMA 

ŠIAM PIRKIMUI 

DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIENŲ SKAIČIUS 
PASTABOS 

10.2. Pirkimo 

dokumentų 

aiškinimasis 

susitikimas ar 

Netaikoma - - 
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apsilankymas vietoje 

10.3. Terminas, iki 

kurio perkančioji 

organizacija turi išsiųsti 

pirkimo dokumentų 

paaiškinimus ir 

patikslinimus 

Taikoma 1 darbo dienai iki 

pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos 

Visi paaiškinimai, 

patikslinimai skelbiami CVP 

IS / ir išsiunčiami CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis  

10.4. Pasiūlymų 

pateikimo terminas 

Taikoma 2017 m. balandžio 5 d. 

10 val. 00 min. * 

Perkančioji organizacija turi 

teisę pratęsti pasiūlymų 

pateikimo terminą, apie tai 

paskelbdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka 

leidinio „Valstybės žinios“ 

priede „Informaciniai 

pranešimai“ ir CVP IS bei 

išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis 

10.5. Susipažinimo su 

pasiūlymais posėdis 

 

 

Taikoma 2017 m. balandžio 5 d.10 

val. 45 min.* 

Perkančioji organizacija, 

pratęsusi pasiūlymų pateikimo 

terminą, atitinkamai nukelia ir 

susipažinimo su pasiūlymais 

posėdžio dieną ir laiką, apie tai 

paskelbdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka 

leidinio „Valstybės žinios“ 

priede „Informaciniai 

pranešimai“, CVP IS ir 

išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis 

10.6. Terminas, per 

kurį perkančioji 

organizacija turi 

patvirtinti to raštu 

paprašiusiam dalyviui, 

kad jo siūlomas 

pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas yra 

tinkamas perkančiajai 

organizacijai 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo dalyvio 

prašymo gavimo dienos 

– 

10.7. Terminas, per 

kurį perkančioji 

organizacija privalo 

informuoti dalyvius 

apie kvalifikacijos 

patikrinimo rezultatus 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo 

dienos 

- 

10.8. Terminas, per 

kurį perkančioji 

organizacija privalo 

informuoti kiekvieną 

suinteresuotą dalyvį 

apie priimtą sprendimą 

sudaryti sutartį 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo 

dienos 

– 

10.9. Terminas, per Taikoma  Ne vėliau kaip per 15 – 
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kurį perkančioji 

organizacija, dalyviui 

raštu paprašius, privalo 

jam nurodyti Viešųjų 

pirkimų įstatymo 41 

straipsnio 2 dalyje 

nustatytą informaciją 

kalendorinių dienų nuo 

dalyvio raštu pateikto 

prašymo gavimo dienos 

10.10. Pretenzijos 

perkančiajai 

organizacijai pateikimo 

terminas 

Taikoma Ne vėliau kaip per 15 

kalendorinių dienų nuo 

perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

10 kalendorinių dienų 

nuo paskelbimo apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

10.11. Terminas, per 

kurį perkančioji 

organizacija privalo 

išnagrinėti tiekėjo 

pretenziją ir priimti 

motyvuotą sprendimą 

Taikoma Ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo 

pretenzijos gavimo 

dienos 

– 

10.12. Terminas, per 

kurį perkančioji 

organizacija, 

išnagrinėjusi tiekėjo 

pretenziją, privalo apie 

priimtą sprendimą raštu 

pranešti pretenziją 

pateikusiam tiekėjui ir 

suinteresuotiems 

dalyviams 

Taikoma Ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

Pretenziją pateikęs tiekėjas ir 

suinteresuoti dalyviai taip pat 

informuojami apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūrų 

terminų pasikeitimą, jei tokie 

pakeitimai buvo 
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10.13. Ieškinio teismui 

(išskyrus ieškinį dėl 

pirkimo sutarties 

pripažinimo 

negaliojančia) 

pateikimo terminas 

Taikoma Ne vėliau kaip per 15 

kalendorinių dienų nuo 

perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

10 kalendorinių dienų 

nuo paskelbimo apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

10.14. Pirkimo sutarties 

sudarymo atidėjimo 

terminas (toliau – 

atidėjimo terminas), per 

kurį negali būti 

sudaroma pirkimo 

sutartis 

 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 15 

kalendorinių dienų, 

skaičiuojant nuo 

pranešimo apie 

sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį 

išsiuntimo iš 

perkančiosios 

organizacijos 

suinteresuotiems 

dalyviams dienos, 

išskyrus išimtis, 

numatytas Viešųjų 

pirkimų įstatymo 18 

straipsnio 9 dalyje  

– 

 * Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

 11. Perkamos paslaugos apibūdinimas: 

 11.1. maitinimo paslauga turės būti teikiama Panevėžio pataisos namuose: P. Puzino g. 12, 

Panevėžys, laisvės atėmimo ir arešto bausmę atliekančioms nuteistosioms; 

 11.2. paslaugos tiekėjas pagal poreikį maistą gamins perkančiajai organizacijai 

priklausančiose virtuvės patalpose (toliau – virtuvė). Tam jis nuomuosis virtuvės patalpas, patalpas 

maisto produktų ir daržovių laikymui (Maitinimo paslaugų teikimo pirkimo ir patalpų nuomos 

sutarties projekto 2 priedas);  

 11.3. paslaugos tiekėjas už nuomuojamas virtuvės, maisto ir daržovių sandėlių patalpas 

privalės mokėti nuomos mokestį  kuris skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir yra ne mažesnis kaip: 

 1,79 Eur/m
2
 – nuomos mokestis už virtuvės patalpas, 

 0,65 Eur/m
2
 – nuomos mokestis už maisto laikymo patalpas, 

 0,46 Eur/m
2
 – nuomos mokestis už daržovių laikymo patalpas. 

 11.4. maistas virtuvėje turi būti gaminamas ir pateikiamas nuteistosioms pagal patvirtintą 

valgiaraštį tris kartus per dieną, o nepilnametėms, nėščioms ir krūtimi maitinančioms nuteistosioms 
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– keturis kartus per dieną, laikantis technologinių maisto gamybos procesų bei higienos taisyklių 

reikalavimų; 

 11.5. nuteistųjų maitinimas turės būti atliekamas pagal tokį tvarkaraštį: 

 11.5.1. 7:20 val. iki 8:35 val. – pusryčiai, 

 11.5.2. 12:00 val. iki 14:00 val. – pietūs, 

 11.5.3. 16:00 val. – pavakariai, 

 11.5.3. 17:50 val. iki 19:00 val. – vakarienė, 

 11.5.4. perkančiosios organizacijos vadovybė savo įsakymu gali pakeisti nuteistųjų 

dienotvarkę, atitinkamai maitinimo laikas gali būti pakeistas, 

 11.5.5. ligonėms (esančioms stacionare), nuteistosioms, prižiūrinčioms vaikus, drausmės, 

arešto grupėse esančioms nuteistosioms maistas pristatomas termosuose, vadovaujantis maitinimo 

tvarkaraščiu,   

 11.5.6. nuteistosioms, gyvenančioms vaiko ir motinos namuose, kūdikiams ir vaikams iki 3 

metų amžiaus maitinimui paslaugos tiekėjas turės pristatyti valgiaraštyje nurodytų patiekalų 

pagaminimui būtinus maisto produktus;  

 11.6. personalas, dirbantis virtuvės, maisto sandėliuose ir maisto išdavime, teisės aktų 

nustatyta tvarka turi būti pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs privalomojo higienos mokymo kursą. 

Paslaugos tiekėjo darbuotojai, kurie pagal savo funkcijas privalės lankytis įstaigos režiminėse 

zonose, bus instruktuoti dėl įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais ir 

pasirašyti pasižadėjimą laikytis Bausmių vykdymo kodekso, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklių ir kt. teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą, reikalavimų; 

 11.7. paslaugos tiekėjas maitina vidutiniškai 330 nuteistųjų bei 10 kūdikių ir vaikų iki 3 

metų amžiaus, esančių perkančiojoje organizacijoje. Paros maitinimui maisto produktų kaina 

kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus ir nepilnametėms nuteistosioms turi būti ne mažesnė už 

maksimalią, o kitoms maitinamoms nuteistosioms ne mažesnė už minimalią ir ne didesnė už 

maksimalią, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų 

normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su 

visais jo pakeitimais. Maisto pagaminimo ir visos kitos su paslaugos teikimu tiekėjo patiriamos 

išlaidos bei mokami mokesčiai neturi viršyti daugiau nei 35 procentų šiuo įsakymu patvirtintų paros 

maitinimo išlaidų normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; 

          11.8. paslaugos tiekėjas perima visus su maitinimu susijusius kaštus: 

          11.8.1. darbuotojų (ir/arba nuteistųjų) darbo užmokesčio, 

          11.8.2. maisto produktų pirkimo ir saugojimo, 

          11.8.3. elektros energijos ir komunalinių patarnavimų sąnaudų,  

          11.8.4. patalpų nuomos ir einamojo remonto,  

          11.8.5. apsirūpinimo higienos priemonėmis,  

          11.8.6. transporto išlaidas, 

          11.8.7. virtuvės, maisto saugojimo patalpų valymo ir priežiūros išlaidos, 

          11.8.8. virtuvės inventoriaus ir indų plovimo, valymo, džiovinimo išlaidos; 

          11.8.9. maisto atliekų šalinimo išlaidos. 

11.9. paslaugos tiekėjas atsako už sanitarinių higieninių normų laikymąsi maisto gaminimo 

vietoje ir maisto kokybę iki maisto suvartojimo; 

11.10. pasikeitus nuteistųjų faktiniam skaičiui, perkamų maisto davinių kiekis gali būti 

keičiamas pagal faktinį skaičių; 

11.11. nemažiau kaip vieną kartą per pusmetį turi būti atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, 

tyrimų rezultatai pateikti perkančiajai organizacijai; 

11.12. maitinimo paslauga turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, 

laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų 

vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 

ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 4/07-
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169 „Dėl minkšto inventoriaus maksimalių atsargų normų ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo“, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr.4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų kardomojo ir laisvės atėmimo vietose, 

maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-

22 „Dėl laisvės atėmimo vietose gaminamų patiekalų technologinių procesų aprašymų patvirtinimo“ 

su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems 

kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-114 „Dėl asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo 

laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančiosios organizacijos 

direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl asmenų, laikomų Panevėžio pataisos 

namuose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir 2016 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus, laikomų Panevėžio pataisos 

namuose, valgiaraščio patvirtinimo“ reikalavimais. Maitinimo paslaugos teikimą reglamentuojantys 

teisės aktai taikomi, aktualia redakcija, pirkimo dienai. Jei sąlygose nurodytas teisės aktas neatitinka 

aktualios redakcijos, privaloma vadovautis skelbiama aktualia redakcija, ar taikyti teisės akto 

galiojančius pakeitimus. Nuteistosioms pateikiamas maistas turi atitikti valgiaraštyje nustatytas 

normas. Daržoves, šviežius vaisius ir uogas keisti atsižvelgiant į metų sezoną (ketvirčio bėgyje turi 

būti tiekiama ne vienos rūšies daržovės, vaisiai ir uogos).  

 11.13. sutartis sudaroma 12 mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo dienos, kurią sutartis bus 

pradėta vykdyti, t.y. pradėta teikti maitinimo paslauga. Sutartis, nekeičiant sąlygų, abiejų šalių 

susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėn. Sutarties pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties 

šalių papildomu susitarimu prie Sutarties; 

 11.14. paslaugų kaina (vienos paros maitinimo kainos) sutarties galiojimo metu gali būti 

keičiama (os): 

 11.14.1. jei įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję mokesčiai (PVM ir pan.) ar 

įvesti nauji, kainą keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį 

ar pridedant naują mokestį; 

 11.14.2. jei Lietuvos Respublikos teisės aktais bus pakeistos skiriamų maisto produktų 

vidutiniai paros kiekiai ir paros maitinimo išlaidos normos asmenims, laikomiems kardomojo 

kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sutarties kainą ir vienos paros maitinimo kainas keičiant 

atitinkama dalimi; 

 11.14.3. dėl bendro kainų lygio kitimo maisto produktams, elektrai, vandeniui, patalpų 

šildymui, lyginant einamojo mėnesio su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, pasikeitus kainoms 

daugiau arba mažiau kaip 10 %, kainą keičiant atitinkama dalimi (pateikiamos Statistikos 

departamento pažymos ar nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius minėtus pokyčius prie Šalių 

papildomo susitarimo); 

 11.14.4. jei keičiamas nustatytas minimalus darbo užmokestis (pateikiamos Statistikos 

departamento pažymos ar nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius minėtus pokyčius prie Šalių 

papildomo susitarimo);  

  11.15. sutarties kainos (vienos paros maitinimo kainų) pakeitimas įforminamas abiejų 

Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties, po teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, paros 

maitinimo išlaidų normų dydį įsigaliojimo - įforminus pakeitimus.  

    11.16. šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam paslaugų 

kiekiui. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

12. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 

pateikti nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į CVP IS 

priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu 
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pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitiktį 

keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.  

 

1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos 

  reikalavimai 

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai 

 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

12.1. 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), ir 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. 

Teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar 

kitos kompetentingos institucijos dokumentas 

arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis, arba 

atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas, išduotas ne 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 skaitmeninė dokumento kopija. 

12.2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis 

1) Juridinio asmens atveju registruoto Lietuvos 

Respublikoje: perkančioji organizacija 

nereikalauja tiekėjo pateikti dokumento apie 

tiekėjo teisinį statusą. Registrų centro 

informacinėje sistemoje neatlygintinai 



9 

 

 

registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus. 

 

prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio 

asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir 

išsaugomi perkančiojoje organizacijoje 

paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. 

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo registruotas 

Lietuvos Respublikoje, jis pateikia teismo, 

Valstybės įmonės Registrų centro ar kitos 

kompetentingos organizacijos išduotą 

dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis 

nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo 

išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.  

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba 

juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra 

registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis 

atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo 

administravimo institucijos išduotą pažymą, 

patvirtinančią, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 

arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 

byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 

susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 

nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

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 skaitmeninė dokumento kopija. 

 

2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 

priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo 

su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies 

išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 

tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 

nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba 

priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 

atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 

dokumentas arba jis neapima visų keliamų 



10 

 

 

klausimų.  

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

 

12.3. 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 12.1. ir 12.4. punktuose 

išvardytas veikas. 

Teismo ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas (originalas 

arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne 

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 skaitmeninė dokumento kopija. 

 

12.4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, 

arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, dalyvis, turintis balsų 

daugumą juridinio asmens dalyvių 

susirinkime, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo už 

nusikalstamą bankrotą. 

 

Teismo, valstybės įmonės Registrų centro  ar 

kitos kompetentingos institucijos dokumentas 

arba  valstybės įmonės Registrų centras 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas, išduotas ne 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, ar jiems tolygus šalies, kurioje 

registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš 

kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar 

viešojo administravimo institucijos išduotas 

dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų 

pažeidimų, išduotas ne 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 skaitmeninė dokumento kopija.  

 

12.5. Tiekėjas yra įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, ar 

šalies, kurioje yra perkančioji 

organizacija, reikalavimus. Tiekėjas 

Kompetentingos  institucijos arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 
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laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu 

jo neįvykdytų įsipareigojimų suma 

yra mažesnė kaip 50 eurų. 

 

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 skaitmeninė dokumento kopija. 

 

Juridinio asmens atveju registruoto Lietuvos 

Respublikoje: Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos informacinėje sistemoje 

neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo 

(juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir 

išsaugomi perkančiojoje organizacijoje 

paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. 

Fizinio asmens atveju registruoto Lietuvos 

Respublikoje: Valstybinio socialinio draudimo 

įstaigos ar atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas arba valstybės 

įmonės Registrų centro LR Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus duomenis. 

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba 

juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra 

registruotas, kompetentingos valstybės 

institucijos išduotą pažymą. Nurodytas 

dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 

60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas.  

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

12.6. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti. 

Kompetentingos institucijos arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas juridinių 

asmenų registro išplėstinis išrašas, ar kiti 

dokumentai (Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos išduoto Maisto tvarkymo subjekto 

patvirtinimo pažymėjimo kopija) 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, 

patvirtinanti paslaugų tiekėjo teisę verstis 

maitinimo veikla. 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

 

12.7. Tiekėjas nėra padaręs rimto Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 
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profesinio pažeidimo, kurį 

perkančioji organizacija gali įrodyti 

bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Šiame punkte 

vartojama sąvoka „rimtas profesinis 

pažeidimas“ suprantama kaip 

profesinės etikos pažeidimas, kai 

nuo tiekėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos 

normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai, kaip konkurencijos, 

darbo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 

pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris 

yra fizinis asmuo, yra paskirta 

administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – 

ekonominė sankcija, nustatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip vieneri 

metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis 

tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, 

pažeidė Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 

toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas rimtu profesiniu 

pažeidimu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme nustatytą 

ekonominę sankciją įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

dalyvis, turintis balsų daugumą 

juridinio asmens dalyvių 

susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl 

tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas 

Lietuvos Respublikos įmonių 

bankroto įstatyme, toks pažeidimas 

pagal šį punktą laikomas rimtu 

profesiniu pažeidimu, jeigu nuo 

teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip 3 metai. 

priedas). 

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

12.8. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus 

nebuvo patekęs į nesąžiningų maisto 

tvarkymo įmonių sąrašą arba 

tiekėjo/jo padalinio veikla dėl 

pažeidimų, keliančių grėsmę maisto 

saugai, nebuvo nutraukta arba 

sustabdyta 

Pateikiama tiekėjo pasirašyta laisvos formos 

deklaracija. 

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 
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 2 lentelė 

 

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

12.9. Paslaugos tiekėjo apyvarta, susijusi su 

maitinimo paslaugos teikimu, per 

paskutinius 3 finansinius metus, arba 

nuo Paslaugos tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 finansinius metus) turi 

būti ne mažesnė kaip 1,5 tiekėjo 

pasiūlymo vertės. 

Tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų maitinimo 

paslaugų pajamas tiekėjo vidutinės metinės 

veiklos, susijusios su maitinimo paslaugos 

teikimu, pajamos per paskutinius 3 finansinius 

metus, arba nuo paslaugos tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus), patvirtintas įmonės vadovo 

ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės 

antspaudu. 

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

 

12.10. Tiekėjas per paskutinius tris metus 

arba per laiką nuo įregistravimo 

dienos, (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 finansinius metus) turi 

būti sėkmingai įvykdęs ar sėkmingai 

vykdyti bent vieną ar kelias maitinimo 

paslaugos teikimo sutartis ir kurių 

bendra vertė ne mažesnė kaip 0,7 

tiekėjo pasiūlymo vertės. 

Jei tiekėjas teikia vykdomą sutartį, 

tuomet įvykdyta sutarties dalis turi būti 

ne mažesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlymo 

vertės. 

Sėkmingai įvykdytų ar vykdomų maitinimo 

paslaugų teikimo sutarčių, per paskutinius tris 

metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos, 

jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau, sąrašas, 

nurodant sutarties pavadinimą, trumpą sutarties 

objekto aprašą, vertę, sutarties pradžios ir 

pabaigos datas, užsakovą. Pateikti užsakovų 

pažymas apie tinkamai įvykdytas ar vykdomas 

sutartis.  
 

Pateikiamos skaitmeninė dokumentų kopijos. 
 

Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama 

įsitikinti arba patikslinti pateiktą informaciją, 

gali atskiru prašymu paprašyti pateikti nurodytų 

sutarčių patvirtintas kopijas arba išrašus iš 

sutarčių bei pirkimo objektą apibūdinančius 

dokumentus, taip pat gali žodžiu ar raštu tikrinti 

šią informaciją tiesiogiai pas sutarčių sąraše 

nurodytus paslaugų gavėjus. 

 

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 

 

  

13. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 

pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 

 14. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė 

perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  

 15. Perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų 

įstatymo 34 straipsnyje, todėl tiekėjas vietoj 12.6. punkte iškelto reikalavimo patvirtinančių 

dokumentų gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pažymą dėl tiekėjo įrašymo į oficialius 

patvirtintų tiekėjų sąrašus, kuri patvirtina teisę verstis deklaruojamomis ūkinėmis veiklomis. 

 16. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 
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Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar 

Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos 

(Apostille). 

 17. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo sąlygų 12.1-12.5 ir 12.7-

12.8. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pagal pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus pateikti dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 

pirkimo sąlygų 12.6, 12.9, 12.10. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir 

atitinkamai pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio 

subjektų grupės nariai kartu.  

 18. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio 

pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant 

pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti ketinimų 

protokolų, pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio 

subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis 

pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio 

subjektų pajėgumais.  

 19. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus / subteikėjus jis ketina 

pasitelkti, jei pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai / subteikėjai turi atitikti šiose pirkimo sąlygose 

12.1., 12.5., 12.7. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o 12.6. ir 12.8. punktuose nustatytus 

reikalavimus pagal prisiimamus įsipareigojimus sutartyje ir pateikti nurodytus dokumentus. 

 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

 20. Jei konkurse dalyvauja dalyvių grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, ji turi pateikti: 

 20.1. visų jungtinės veiklos partnerių pasirašytos jungtinės veiklos sutarties, teisiškai 

įpareigojančios visus partnerius, kopiją. Sutartyje turi būti nustatyta, kad visi partneriai yra 

solidariai atsakingi už sutarties vykdymą pagal sutarties sąlygas, vienas iš partnerių paskirtas 

atsakinguoju, turinčiu teisę gauti nurodymus kiekvieno atskirai ir visų kartu jungtinės veiklos 

partnerių vardu, visa pirkimo sutartis, įskaitant mokėjimus, vykdoma tik su atsakinguoju partneriu;  

 20.2. jungtinės veiklos vardu pasiūlymą pasirašiusio asmens (asmenų) įgaliojimą 

(įgaliojimus), jei pagal jungtinės veiklos sutartį turi būti išduotas atskiras įgaliojimas; 

 20.3. tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti 

bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 

 

 21. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį 

dokumentą (jei taikoma). 

            22. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). 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. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, doc ir 

kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau 

teisę prašyti dokumentų originalų. 
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 23. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Tiekėjo 

deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo (pvz.: jei visą pasiūlymą pasirašo 

įgaliotas asmuo, o Tiekėjo deklaraciją − įmonės vadovas, tuomet Tiekėjo deklaracija turi būti 

pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje bei kituose 

dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį 

dokumentą pasirašančiu asmeniu. 

 24. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, 

jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius 

tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais 

taip pat negali būti laikoma paslaugos tiekėjo,  kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti 

subtiekėjai / subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 

skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į 

tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo 

komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų 

reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu 

dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims 

atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė 

kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje 

pagal 1 priedą.  

 25. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, 

kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių 

konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį  ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos 

reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su 

šio pirkimo objektu.  

 26. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti 

pirkimo sutartį. 

 27. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai 

yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.  

 28. 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. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau 

kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir 

naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

 29. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

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

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

 31. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 

gavimo dieną, valandą ir minutę. Tais atvejais, kai dalyvis pasiūlymo galiojimą patvirtinantį dokumentą 

pateikia voke, jam paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir 

nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas 

pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis). Jeigu pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas 

anksčiau, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pateikiamas voke, − vėliau, kaip pasiūlymo 

pateikimo data fiksuojama voko gavimo data (valanda, minutė). 

 32. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 

tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

 33. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia 
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„Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti 

iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  
 

 34. Dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo 

bendrovės garantija ar laidavimu. Užtikrinimo vertė – 3 (trys) procentai skaičiuojami nuo visos 

pasiūlymo kainos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 

 35. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas galiojimo terminas. Garantija 

(laidavimo raštas) turi galioti 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo konkursui galutinio 

termino dienos. 

 36. Prieš pateikdamas pasiūlymą, paslaugos tiekėjas gali prašyti, kad Perkančioji 

organizacija patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. 

Perkančioji organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti paslaugos tiekėjui atsakymą ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 

patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos 

atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio 

subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 37. Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 7 kalendorines 

dienas grąžinti konkurso pasiūlymų galiojimą užtikrinančius dokumentus, kai: 

 37.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

 37.2. įsigalioja paslaugų sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

 37.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.  

 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

 38. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. 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. 

 39. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

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

paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus nurodytam terminui, arba 

aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 

paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie 

pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą 

tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako nedelsdama, bet 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.  

 41. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 

užtikrinti paslaugų tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad paslaugų tiekėjas nesužinotų 

kitų paslaugų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

 42. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su paslaugų tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų. 

 43. 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). 
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 44. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija 

paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina 

(patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos 

gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia 

pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų 

atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).  

 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

 

 45. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) 

posėdyje pataisos namų posėdžių salėje, adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys, 2017 m. balandžio 5 d. 

10 val. 45 min. Pradinis susipažinimas su CVP IS gautais tiekėjų pasiūlymais prilyginamas vokų 

atplėšimui. 

 46. Pradinio susipažinimo su CVP IS gautais tiekėjų pasiūlymais procedūroje turi teisę 

dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus 

kontroliuojančių institucijų atstovai. Pradinis susipažinimas su CVP IS gautais tiekėjų pasiūlymais 

vyksta ir tuo atveju, jei į posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

Pradinio susipažinimo su CVP IS gautais tiekėjų pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, 

pasiūlyme nurodyta kaina, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis 

dokumentas ir pranešama ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 

elektroninėmis priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau 

pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą 

pateikusiems tiekėjams. 

 47. Kiekvienas pradinio susipažinimo su CVP IS gautais tiekėjų pasiūlymais procedūroje 

dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta 

informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Komisija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme 

esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė tiekėjas. 

 48. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 49. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją pranešama CVP IS 

priemonėmis ir šioje procedūroje nedalyvavusiems (bet pirkime užsiregistravusiems) dalyviams, 

jeigu jie to pageidauja. 

 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

 50. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo 

dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.  

 51. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties 

pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.  

 52. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

 53. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija 

privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti 

dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių 

duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą. 

 54. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per 

Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, 

nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti 

pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose 

nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. 
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 55. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą 

ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio 

metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės 

atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

 56. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo 

dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji 

organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės 

tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.  

 57. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

 57.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių 

ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;  

 57.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta 

techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;  

 57.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

 57.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų 

aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

 57.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis Komisijos 

prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė 

neįprastai mažos pasiūlymo kainos. 

 58. Jeigu pateikti pasiūlymai visi nepriimtini arba nevisiškai atitiko pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, pirkimas toliau vykdomas 

neskelbiamų derybų būdu ir į derybas kviečiami visi vykusiam supaprastintam atviram konkursui 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius 

kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. 

 

 

 

 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

 59. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

 60. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 61. Nedelsdama, išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija 

nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. 

Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos 

kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS 

priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. 

 62. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, 

kartu jiems pateikiama nurodyta atitinkama informacija, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo 

procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus 

atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) 

minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

 63. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio CVP IS priemonėmis  pateiktą prašymą, turi 

nurodyti: 
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 63.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir 

santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 

pateikusio dalyvio pavadinimas;  

 63.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 

priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos 

neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų; 

 63.3. perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja 

teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba 

trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė 

kaip konfidencialią. 

 64. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. 

Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 

sudaroma pirkimo sutartis. 

 65. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS priemonėmis ir jam 

nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo 

pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai 

pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį 

pasiūlymą.  

 66. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu, atsiųstu CVP IS 

priemonėmis, atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta 

sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo 

sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, 

atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

 

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

 67. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos 

sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 

V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios 

organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje 

nustatyta tvarka.  

 68. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo 

sutarties sudarymo dienos.  

 69. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol 

bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

 

XIII. PIRKIMO BEI NUOMOS SUTARČIŲ SĄLYGOS 

 

 70. Pirkimo ir nuomos sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyti tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai 

pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.  

 71. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja: 

 71.1. savo sąskaita bei rizika teikti perkančiajai organizacijai kokybiškas paslaugas, tinkamai 

vykdant sutarčių ir jų priedų sąlygas pagal perkančiajai organizacijai pasiūlytą (pasiūlyme 

konkursui) teikiamos paslaugos įkainį; 

 71.2. paslaugas teikti pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius 

standartus ir praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius ir žinias; 

 71.3. nedelsdamas raštu informuoti perkančiąją organizaciją apie bet kurias aplinkybes, 

kurios trukdo paslaugų tiekėjui tinkamai vykdyti  Sutarties sąlygas; 

 71.4. po paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į paslaugų teikimo 

rezultatą, jeigu toks sukuriamas; 
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 71.5. užtikrinti iš perkančiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties 

vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

 71.6. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos raštu pateikto prašymo gavimo 

dienos pateikti išsamią paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, 

išskiriant konkrečias paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su paslaugų teikimu 

susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.; 

 71.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį paslaugų 

tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti paslaugas; 

 71.8. perkančiajai organizacijai raštu paprašius grąžinti visus iš perkančiosios organizacijos 

gautus, sutartims vykdyti reikalingus dokumentus; 

 71.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

 72. Paslaugų tiekėjo teisės: 

 72.1. paslaugų tiekėjas turi teisę į paslaugų apmokėjimą, su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo 

sutartį; 

 72.2. paslaugų tiekėjas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 

numatytas teises. 

 73. Perkančioji organizacija įsipareigoja: 

 73.1. perkančioji organizacija įsipareigoja paslaugos tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti 

informaciją ar dokumentus, būtinus paslaugoms teikti; 

 73.2. perkančioji organizacija įsipareigoja mokėti paslaugos tiekėjui už tinkamai suteiktas 

paslaugas pagal Sutarties sąlygas; 

 74. Perkančioji organizacija turi visas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės 

aktų numatytas teises. 

 75. Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo dienos, kurią 

sutartis bus pradėta vykdyti, t. y. pradėta teikti maitinimo paslauga bei išsinuomotos patalpos. 

Sutartis, nekeičiant sąlygų, abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta dar 2 kartus po 12 mėnesių. 

Sutarties pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties.  

 76. Paslaugų teikimo vieta: 

 76.1. Panevėžio pataisos namai, P. Puzino g. 12, Panevėžys. 

 77. Kaina arba kainodaros taisyklės: 

 77.1. maitinimo paslaugos kainą (vienos paros maitinimo kainą) sudaro fiksuotas įkainis. 

Paslaugos tiekėjo prašoma kaina už suteiktas maitinimo paslaugas įstaigoje laikomiems asmenims 

pagal atskiras kategorijas yra fiksuotos ir nekintamos; 

 77.2. kaina gali būti perskaičiuojama jei įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję 

mokesčiai (PVM ir pan.) ar įvesti nauji, kainą keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos 

sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį; 

 77.3. kaina gali būti perskaičiuojama jei Lietuvos Respublikos teisės aktais bus pakeisti 

skiriamų maisto produktų vidutiniai paros kiekiai ir paros maitinimo išlaidų normos asmenims, 

laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sutarties kainą ir vienos paros 

maitinimo kainas keičiant atitinkama dalimi; 

 77.4. nuomos kaina gali būti perskaičiuojama jei Lietuvos Respublikos teisės aktais bus 

pakeistos nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo 

taisyklės. 

 77.5. dienos vieno davinio kainą sudaro: 

 77.5.1. vienos dienos vieno davinio produktų įsigijimui skiriama suma, t.y. paros maitinimo 

išlaidų norma, kuri negali viršyti Lietuvos Respublikos tesingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų 

normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su 

visais jo pakeitimais patvirtintų paros maitinimo išlaidų normos atskiroms maitinamų asmenų 

kategorijoms; 

 77.5.2. vienos dienos vieno davinio gamybos išlaidoms skiriama suma, t.y. tiekėjo 

patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu, kurias sudaro visos su paslaugų 

teikimu susijusios paslaugų tiekėjo išlaidos: maisto pagaminimo, maisto išdavimo  nuteistosioms 
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valgykloje, pagaminto maisto pateikimas termosuose nuteistosioms, esančioms drausmės grupėje, 

kamerų tipo patalpose, baudos izoliatoriuje, dirbančioms be palydos, taip pat  indų, įrankių ir 

įrangos plovimo-dezinfekavimo išlaidos, virtuvės personalo darbo užmokestis, elektros energijos, 

vandens, šilumos, ryšių, maisto ir buitinių atliekų utilizavimo, kitos ūkinės išlaidos (patalpų švaros 

palaikymas, dezinfekcija ir kt.), patalpų nuomos, atnaujinimo, remonto ir kitos išlaidos, taip pat 

įskaityti visi mokesčiai (įskaitant PVM) ir kitos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos, kurias 

paslaugų tiekėjas gali patirti. Šios išlaidos negali viršyti 35  procentų nuo pasiūlyme nurodytos 

davinio produktų įsigijimui skiriamos sumos vienam maitinamam asmeniui pagal atskiras 

kategorijas. 

 78. Visi mokėjimai bus atliekami eurais. Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM 

sąskaita faktūra pagal Pirkėjo atsakingo darbuotojo ir Tiekėjo pasirašytas pažymas apie per 

ataskaitinę kalendorinę dekadą suteiktos paslaugos apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, 

dirbusių nuteistųjų vegetarių skaičių, nedirbusių nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarių 

skaičių, nuteistųjų, kurioms skirtas dietinis maitinimas, skaičių, nepilnamečių nuteistųjų skaičių, 

nėščių ir krūtimi maitinančių nuteistųjų skaičių ir nuteistųjų, kurioms bus išduotas sauso maisto 

davinys, skaičių, kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus skaičių, kuriems suteikta maitinimo paslauga. 

Mokėjimui atlikti pateikiama PVM sąskaita faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų 

darbuotojų. 

 79. Už suteiktas paslaugas, paslaugų vienos dienos įkainiais, bus atsiskaitoma 3 kartus per 

mėn., t.y. už faktiškai per dekadą suteiktas paslaugas pagal paslaugų tiekėjo pateiktą tinkamai 

įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi po PVM 

sąskaitos faktūros išrašymo dienos, per 30 kalendorinių dienų. 

 80. Konkurso laimėtojas per tris darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia 

paslaugų sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 

garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą – 5 (penkių) procentų nuo numatomos paslaugų 

teikimo sutarties kainos. Sutarties galiojimo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką. 

Nepateikus Sutarties galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. 

 81. Ginčų sprendimo tvarka. Visi kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip 

išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta 

tvarka, teisme. 

 82. Pirkimo ir nuomos Sutarties nutraukimo tvarka: 

 82.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu; 

 82.2. jeigu vykdant Sutartį atsiranda priežasčių, dėl kurių paslaugos tampa nereikalingomis 

(valstybinių ar kitų institucijų privalomi sprendimai ar kitos priežastys), perkančioji organizacija 

turi teisę vienašališkai nutraukti sutartis, pranešdama paslaugų tiekėjui prieš 90 (devyniasdešimt) 

dienų. Sutarties nutraukimas dėl minėtų priežasčių neatleidžia perkančiosios organizacijos nuo 

įsipareigojimo sumokėti paslaugų tiekėjui už faktiškai iki Sutarties sustabdymo suteiktas paslaugas 

ir atlyginti patalpų pagerinimo išlaidas. 

 82.3. perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties 

nutraukimą pranešdama paslaugų tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei paslaugų 

tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 

 83. Perkančioji organizacija po sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti 

suteiktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią 

paslaugų tiekėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos skolą paslaugų 

tiekėjui. 

 84. Pirkimo ir nuomos Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.  
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Supaprastinto atviro 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 MAITINIMO  PASLAUGOS TEIKIMO 
 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

 

Telefono numeris  

 

Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/; 

 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri 

Mes siūlome maitinimo paslaugą: 
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Eil. 

Nr. 

Maitinimo 

paslauga 

vienam 

nuteistajam 

1 dienos 

maisto 

produktų 

kaina 

vienai 

nuteistajai, 

EUR 

(įskaitant 

visas 

išlaidas) 

be PVM/ 

su PVM 

1 dienos 

maisto 

paruošimo 

kaina 

vienai 

nuteistajai, 

EUR 

(įskaitant 

visas 

išlaidas) 

be PVM/ 

su PVM 

1 dienos 

maitinimo 

paslaugos 

kaina, 

EUR 

(įskaitant 

visas 

išlaidas) 

be 

PVM/su 

PVM 

Ilgalaikio 

turto 

nuomos 

kaina 1 

dienai 

EUR 

(įskaitant 

visas 

išlaidas, 

tame 

tarpe ir 

PVM jei 

toks bus 

) 

Maitinamų 

nuteistųjų  

skaičius 

per dieną*, 

2017-02-

01 dienos 

dumenimis 

Suma su 

PVM 

365 dienoms 

(Nr.5 x Nr.7 

x 365) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dirbančiai 

moteriai 

/ / / x 105  

2. Nedirbančiai 

moteriai 

/ / / x 146  

3. Nepilnametei 

moteriai 

/ / / x 1  

4. Nėščiai 

moteriai 

/ / / x 4  

5. Krūtimi 

maitinančiai 

moteriai 

/ / / x 1  

6. Dirbančiai 

moteriai 

vegetarei 

/ / / x 1  

7. Nedirbančiai 

moteriai 

vegetarei 

/ / / x 5  

8. Dietinis 

maitinimas 

/ / / x 5  

9. Kūdikiui ir 

vaikui iki 3 

metų 

amžiaus 

/ / / x 3  

10. Sausas 

davinys 

/ x / x 300 Suma su 

PVM 7 

dienoms 

(Nr.5 x Nr.7 

x 7) 

11. Viso: x x x x x  

12.  Nekilnojamo 

turto nuoma 

x x x  x  

 

 Iš viso x x x x 271  

(Nr.11 atimti 

Nr.12) 
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Viso pasiūlymo kaina su PVM ( maitinimo paslaugos kainos suma minus patalpų ir įrangos kainos 

suma) 

………………………………………………………………………………………………….EUR 
(suma žodžiais ir skaičiais) 

 

* per dieną maitinamų nuteistųjų skaičius yra preliminarus, vykdant sutartį gali keistis    (+; -) iki 

30%. Visų nuteistųjų grupių skaičius yra preliminarus ir gali keistis (+;-) iki 100 %.                                                                                                                         

  

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiekėjo patiriamos išlaidos  (maisto produktų įsigijimo, 

transportavimo, maisto pagaminimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos) ir visi 

tiekėjo mokami mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________EUR. Tais atvejais, kai 

pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo 

ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Mes: 

-  nuomuosimės_____ m 
2 

virtuvės patalpas, mokant už 1 m
2
 ____EUR nuomos mokestį per mėnesį, 

- nuomuosimės _____ m 
2 

daržovių laikymo patalpas, mokant už 1 m
2
  ______EUR nuomos 

mokestį per mėnesį,  

-  nuomuosimės ______ m 
2 

maisto produktų laikymo patalpas, mokant už 1 m
2
 ______EUR 

nuomos mokestį per mėnesį.  

Mes įdarbinsime Panevėžio pataisos namų nuteistųjų: ____ virėjų, ____ pagalbinių virtuvės 

darbininkių. 

3. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus/subtiekėjus: 

 

Eil. Nr. Subteikėjo/subtiekėjo pavadinimas 

  

  

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subtiekėjai. 

 

4.Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija įsegti atskirai): 

 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS 

pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti 

dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ 

prie atsakymo į klausimą) 

   

   

   

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

konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą 

saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ____________________________________________ 
            (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)  
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Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime _____________________________________________
            (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 

 

 

Pasiūlymas galioja iki 20 _____________________ d. 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas 

teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, 

kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti 

neprivaloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Supaprastintų atviro 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)) 

 

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 numeris, pirkimo būdas) 
______________________________________________________________________________ , 

skelbtame _____________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda 

į CVP IS) 

 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, 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, nustatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 

vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 

dalies 1 punktu, 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. 

 

      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis 

asmuo 
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Supaprastinto atviro konkurso 

 sąlygų 

 3 priedas 

 

MAITINIMO PASLAUGOS  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Panevėžio pataisos namai (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti nuteistųjų maitinimo 

paslaugą.  

2. Maitinimo paslauga perkama 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti sutartį dar 2 kartus po 

12 mėn. 

3. Maitinimo paslauga turės būti teikiama adresu: Panevėžio pataisos namai, P. Puzino g. 12, 

Panevėžys, nuomojant maisto gaminimo patalpas (pastatai - Administracinis,  unikalusis Nr. 2789-

3000-1015; 245,18 kv. m., Buitinis-garažai, unikalusis Nr.2789-3000-1074; 37,62 kv. m., Vaikų 

darželis-lopšelis, unikalusis Nr. 2789-3000-1060; 324,38 kv. m.,  priedas ). 

4. Įstaigos nuteistosios turi būti maitinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 ,,Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo 

kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų 

vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 

ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 4/07-

169 „Dėl minkšto inventoriaus maksimalių atsargų normų ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo“, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 ,,Dėl asmenų, laikomų kardomo kalinimo ir laisvės atėmimo 

vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) su visais jo 

pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2009 m. vasario 2 d. Įsakymu Nr. V-22 „Dėl laisvės atėmimo vietose gaminamų patiekalų 

technologinių procesų aprašymų patvirtinimo su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-138 

„Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl asmenų, 

atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu 

Nr. V-62 asmenų, laikomų Panevėžio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklėmis 

(toliau – Taisyklės) ir 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus, 

laikomų Panevėžio pataisos namuose, valgiaraščio patvirtinimo“.  

5. Įstaigos nuteistiesiems maistas turi būti gaminamas ir pateikiamas tris kartus per parą 

(nuteistiesiems, kurie yra maitinami pagal dietinio maitinimo valgiaraštį (CD dieta), papildomai turi 

būti išduodami naktipiečiai, nepilnametėms, nėščioms ir krūtimi maitinančioms nuteistosioms 

maistas tiekiams keturis kartus per parą, nuteistosioms, kurios gyvena vaiko ir motinos namuose, 

kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus turi būti tiekiami produktai pagal tos dienos valgiaraštį).  

6. Pasiūlyme nurodomos vienos nuteistosios ir vieno kūdikio ir vaiko iki 3 m. amžiaus paros 

maitinimo kainos (tiekėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, pagaminti ir visos kitos su paslaugos 

teikimu tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokami mokesčiai). 

7. Įstaigos nuteistosioms pateikiamas maistas turi atitikti Kalėjimų departamento direktoriaus 

įsakymu patvirtintame valgiaraštyje nustatytas normas ir kiekius. 

8. Pasikeitus valgiaraščiams, nuteistųjų ir kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus maitinimas turi būti 

užtikrintas vadovaujantis naujais, patvirtintais valgiaraščiais. 

9. Valgiaraščiai sudaryti 31 kalendorinei dienai. Kai mėnesyje yra mažiau dienų, nesančioms 

einamąjį mėnesį dienoms maisto produktai neskiriami. Valgiaraštyje nurodyti patiekalai turi būti 

gaminami pagal patiekalų receptūras, panaudojant valgiaraščių prieduose nurodytus maisto 

produktų ir žaliavų kiekius, atsižvelgiant į faktiškai maitinamų asmenų skaičių. Pataisos namų per 

parą maitinamų asmenų skaičius (pasiūlymo kainos skaičiavimui) – 268, iš jų: 
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dirbančių moterų – 105; 

dirbančių moterų vegetarių – 1; 

nedirbančių moterų – 145; 

nedirbančių moterų vegetarių – 5; 

nepilnamečių – 1; 

nėščių moterų – 4; 

nuteistųjų, kurioms skirtas dietinis maitinimas – 5; 

moterų gyvenančių vaiko ir motinos namuose – 2. 

kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus yra 3. 
Nuteistųjų moterų ir kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus skaičius yra preliminarus ir gali keistis (+;-) iki 100 %. 

10. Faktiškai maitinamų dirbančių ir nedirbančių asmenų skaičius gali keistis (+; -) iki 30 procentų 

ir bus tikslinimas kiekvieną dieną nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Atvykusių etapu nuteistųjų maitinimui 

(pietums ir vakarienei) skaičius papildomai tikslinamas tuoj pat, atvykus į įstaigą nuteistosioms, bet 

ne vėliau kaip 17:00 val.  

11. Nuteistosios, dėl savo įsitikinimų atsisakiusios valgyti patiekalus iš mėsos maitinamos pagal 

vegetarinį valgiaraštį. Vegetarėms taikomi tokie patys įkainiai kaip ir ne vegetarėms. 

12. Nuteistosios maitinamos pagal valgiaraščius, atitinkančius fiziologines mitybos normas ir, kiek 

įmanoma, jų religinius įsitikinimus, o nuteistosioms, kurioms gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į 

pacientėms patvirtintų ligų ar sveikatos sutrikimų diagnozes, paskyrė dietinį maitinimą – pagal 

dietinio maitinimo valgiaraščius. 

13. Sergantys tuberkulioze ar turintys kitų, patvirtintų sveikatos sutrikimų, kurių atveju yra 

medicininės indikacijos skirti padidinto kaloringumo maisto davinį, nuteistosios maitinamos pagal 

Valgiaraštį dirbančioms moterims, Valgiaraštį dirbančioms moterims vegetarėms – atitinkamai 

pagal maitinamų asmenų grupes. 

14. Pataisos namų nuteistieji maitinami tris kartus per dieną pagal pataisos namų direktoriaus 

patvirtintus grafikus: 

7:20 val. iki 8:35 val. – pusryčiai; 

12:00 val. iki 14:00 val. – pietūs; 

16:00 val. – pavakariai; 

17:50 val. iki 19:00 val. – vakarienė. 

15. Pataisos namų direktorius savo įsakymu gali pakeisti nuteistųjų dienotvarkę, maitinimo laikas 

gali būti atitinkamai pakeistas. 

16. Paslaugos tiekėjas savo lėšomis turi suformuoti 7 dienų maisto produktų (ne greit gendančių) 

atsargų, o baigiantis maisto produktų galiojimo laikui - jį atnaujinti ir esant poreikiui nedelsiant jį 

pateikti maitinimui. Maisto produktų (ne greit gendančių) atsargos saugomos Panevėžio pataisos 

namų teritorijoje. 

Sauso maisto davinį pusryčiams ar vakarienei vienam asmeniui sudaro: 

- žuvies konservai – 240 g; 

- duona (juoda arba balta) – 150 g arba traški duonelė – 90 g; 

- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 500 g. 

Sauso maisto davinį pietums vienam asmeniui sudaro: 

- mėsos konservai – 240 g; 

- duona (juoda arba balta) - 150 g arba traški duonelė – 90 g; 

- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 500 g. 

17. Paskelbusiems apie badavimą nuteistosioms maistas negaminamas. Nuteistosioms, raštu 

informavusioms pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu dėl objektyvių 

priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistosioms išduodamas 

sausas davinys.  

18. Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusioms badauti nuteistosioms turi būti užtikrinamas ne vėliau 

kaip praėjus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistosios apie badavimo 

nutraukimą raštu informuoja įstaigos administraciją. 

19. Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8:00 val.  

20. Maitinimo paslaugos tiekėjas privalės užtikrinti, kad: 

20.1. maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005 
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standarto arba analogiškos reikalavimus;  

20.2. maistas būtų gaminamas vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, Geros higienos praktikos 

taisyklių viešojo maitinimo įmonėms reikalavimais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtinta Lietuvos Higienos norma HN15: 2005 „Maisto higiena“; 

20.3. maistą gaminantis personalas būtų pasitikrinęs sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat 

kad šis personalas būtų įgijęs žinių sveikatos klausimais pagal privalomojo higienos mokymo 

programą ir turėtų galiojančius Sveikatos žinių pažymėjimus; 

20.4. visi darbuotojai, priimami į darbą būtų patikrinti pagal Vidaus reikalų ministerijos ir policijos 

registrus. Pagal paslaugos tiekėjo pateiktus sąrašus priimamų darbuotojų patikrinimą atliks įstaiga; 

20.5. maisto gaminimui reikalingi visi maisto produktai, žaliavos, įvairūs reikmenys į įstaigos 

teritoriją bus įvežami paslaugos tiekėjo transportu ar subtiekėjų transportu (apie kuriuos įstaigos 

administracija bus informuota iš anksto raštu), lydint paslaugos tiekėjo darbuotojui, su tam tikslui 

įstaigos išduotais leidimais;  

20.6. vykdant šiluminį maisto apruošimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 

termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę. 

21. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos tiekėjas privalės užtikrinti: 

21.1. draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į pataisos namų teritoriją arba iš pataisos 

namų teritorijos;  

21.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių ir higienos 

normų užtikrinimą ir vykdymą; 

21.3. visų rūšių kenkėjų kontrolės programų (dezinsekcijos, deratizacijos ir kt.) vykdymą;  

21.4. maisto gaminimo patalpų ir įrangos tinkamą naudojimą, higieninę švarą, epidemiologinę 

saugą; 

21.5. teisės aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto gaminimui, 

sandėliavimą ir saugojimą;  

21.6. teisės aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto produktų 

ir žaliavų atliekų, taip pat šalutinių gyvūninių produktų atliekų, susidariusių gamybos proceso metu 

ir neišduoto maitinimui pagaminto maisto, maisto likučių tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos 

teritorijos; 

21.7. teisės aktais nustatyta tvarka utilizuoti susikaupiančias maisto atliekas riebalų gaudytuvuose ir 

užtikrinti reikalaujamą išleidžiamų į kanalizaciją vandens nuotekų kokybę;  

21.8. tvarkingą elektros ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisų eksploataciją. 

22. Pagamintą maistą nuteistiesiems išduoda ir išdalina paslaugos tiekėjo atsakingi darbuotojai.  

23. Išduoti pagamintą maistą leidžia pataisos namų budintieji, remdamiesi pataisos namų Sveikatos 

priežiūros tarnybų darbuotojų juslinio patikrinimo rezultatais, įrašytais pagaminto maisto kokybės 

įvertinimo žurnale. Be Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo ir pataisos 

namų budinčiųjų leidimo išduoti maistą draudžiama. 

24. Paslaugos tiekėjo darbuotojams ir darbuotojams, kuriems į pataisos namų teritoriją būtina 

patekti su transporto priemone, pagal pataisos namų direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimą bus 

išduodami atitinkami leidimai. Būtinas reikalavimas minėtiems asmenims – neturėti teistumo, o jų 

artimieji giminaičiai (tėvai, įtėviai, sutuoktinis, brolis, sesuo, vaikai, įvaikiai) negali būti atliekantys 

laisvės atėmimo bausmę. Atsiradus tokiems atvejams, nedelsiant raštu informuoti atitinkamos 

įstaigos administraciją. 

25. Pataisos namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija turės teisę bet kuriuo metu patikrinti 

teikiamos paslaugos kokybę. Už netinkamą sutarties vykdymą, pagal komisijos nustatytą faktą ir 

aktu įformintą sutarties pažeidimą paslaugos tiekėjui bus taikomos maitinimo paslaugos pirkimo-

pardavimo sutartyje ir Civiliniame kodekse numatytos atitinkamos sankcijos. 

26. Konkursą laimėjęs ir paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašęs paslaugos tiekėjas privalės 

gauti ir per vieną mėnesį pateikti pataisos namams visus teisės aktais numatytus dokumentus 

(licencijas, leidimus ir kt.), reikalingus pradėti vykdyti sutartį. 

27. Nuteistųjų maitinimo paslaugos turės būti pradedamos teikti ne vėliau kaip kitą dieną po 

maitinimo paslaugų sutarties teikimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip kitą dieną po naudojamų 

patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

28. Paslaugos tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti maisto gaminimo patalpų, komunalinio ūkio 
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priežiūrą ir einamąjį remontą. Į komunalinio ūkio sąvoką įeina: išnuomotų patalpų valymas ir 

šiukšlių iš jų šalinimas; vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos prietaisų išnuomotose patalpose 

priežiūra, išskyrus išnuomotų patalpų sienose, grindyse ir lubose paslėptus tinklus; išnuomotų 

patalpų elektros ir telefono įrengimų priežiūra ir aptarnavimas, išskyrus sienose, grindyse ir lubose 

paslėptus tinklus, sugedusių durų, esančių išnuomotose patalpose, spynų remontas ir keitimas, 

perdegusių elektros lempų išnuomotose patalpose keitimas ir pan. 

29. Visi mokėjimai bus atliekami eurais. Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM sąskaitos 

faktūros pagal perkančiosios organizacijos atsakingo darbuotojo ir tiekėjo pasirašytas pažymas apie 

per dekadą suteiktų paslaugų apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, dirbusių nuteistųjų 

vegetarių skaičių, nedirbusių nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarių skaičių, nuteistųjų, 

kurioms skirtas dietinis maitinimas skaičių, nėščių nuteistųjų skaičių, maitinančių krūtimi nuteistųjų 

skaičių, nepilnamečių nuteistųjų skaičių, nuteistųjų gyvenančių mieste skaičių, kūdikių ir vaikų iki 3 

m. amžiaus skaičių, kuriems suteikta maitinimo paslauga. Mokėjimui atlikti pateikiama PVM 

sąskaita faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų darbuotojų. 

Už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais paslaugų 1 dienos įkainiais bus atsiskaitoma 3 kartus per 

mėn., t.y. už faktiškai suteiktas paslaugas už praėjusią dekadą pagal paslaugų tiekėjo pateiktą 

tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi po 

PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

30. Už paslaugos tiekėjo suvartotą šaltą vandenį, karštą vandenį, elektros energiją turės būti 

atsiskaitoma pagal apskaitos prietaisų duomenis, už šilumos energiją – proporcingai nuo bendro 

įstaigos ploto pagal įstaigos pateiktas sąskaitas faktūras.  

31. Maitinimo paslaugos pirkimo sutarčiai pasibaigus paslaugos tiekėjas privalės nedelsdamas 

atlaisvinti ir perduoti pataisos namams priklausiančias patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą.  

32. Paslaugos pirkimo ir patalpų nuomos sutartims pasibaigus, patalpų pagerinimai, taip pat įranga, 

kuri negali būti atskirta nepakenkiant patalpoms, be papildomo mokesčio bus nedelsiant perduoti 

Pataisos namų nuosavybėn pagal priėmimo-perdavimo aktą. Visi kiti pagerinimai ir materialusis 

turtas, kurie gali būti atskirti, lieka paslaugos tiekėjo nuosavybėje ir paslaugos tiekėjas privalo 

nedelsdamas juos pašalinti iš įstaigos teritorijos.  

33. Paslaugos pirkimo ir patalpų nuomos sutartys gali būti nutrauktos vienu metu Šaliai raštu įspėjus 

kitą Šalį prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Perkančioji organizacija bet kada turi teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties nevykdymo, apie tokį Sutarties nutraukimą 

pranešdamas Paslaugos teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

Paros maitinimo kaina nebus skaidoma atskirai pusryčiams, pietums ar vakarienei. 

34. Paslaugos tiekėjo teikiamame pasiūlyme į paros maitinimo kainas turi būti įskaityti visi tiekėjo 

mokami mokesčiai ir visos su paslaugos teikimu patiriamos tiekėjo išlaidos (tiekėjo išlaidos maisto 

produktams įsigyti, maisto pagaminimo ir visos kitos su paslaugos teikimu tiekėjo patiriamos 

išlaidos).  

35. Nuteistųjų maitinimui maistas turi būti ruošiamas iš maisto produktų, pilnai atitinkančių 

reikalavimus: 

Pienas termiškai apdorotas geriamasis pienas, pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis 

privalomuosius termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 

2004 m.balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „Dėl privalomųjų A klasės sviesto kokybės 

reikalavimų patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 „Dėl 

privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Kefyras pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl 

raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žemės Ūkio ministro 

įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Varškė  pusriebė, riebalų kiekis – 9 proc., atitinkanti privalomuosius varškės ir varškės gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl 

privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Varškės sūris liesas, riebalų kiekis mažiau kaip 1 proc., atitinkantis privalomuosius varškės ir 

varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu 
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Nr. 448 „Dėl privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ 

ministro 2005 gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Glaistytas sūrelis glaistytas šokoladiniu glaistu, atitinkantis privalomuosius varškės ir varškės 

gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 

„Dėl privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Saldus varškės sūrelis atitinkantis privalomuosius varškės ir varškės gaminių kokybės 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl privalomųjų 

varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 gegužės 6 d. 

įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Grietinė 30 proc. riebumo, atitinkanti kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. 

balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“. 

Fermentinis sūris vidutinio riebumo, sausosios medžiagos riebalų kiekis lygus arba daugiau 

kaip 25 proc., bet ne daugiau kaip 45 proc., atitinkantis privalomuosius fermentinių sūrių kokybės 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų 

kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽU ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 

redakcija). 

Jogurtas riebumas – 2,5 proc., desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais, atitinkantis 

privalomuosius raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei 

kai kurių Žemės Ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Geriamasis jogurtas riebumas – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl 

raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žemės Ūkio ministro 

įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Sviestas pieno riebalų kiekis –  82 proc, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 

Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 

Kiaulienos skerdena skerdenos pusė, atšaldyta, su oda, 1 kategorija, raumeningumo klasė U, 

tiekiama skerdenos pusėmis be galvos ir kojų, atitinkančios privalomuosius kiaulių skerdenų 

kokybės ir klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žemės ūkio ministro 2002 

m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „Dėl kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos 

techninio reglamento“ (su pakeitimais). 

Kiaulienos kumpis atšaldytas, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 

arba lygiavertis. 

Kiaulienos mentė atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 

arba lygiavertis. 

Kiaulienos šoninė atšaldyta, be kaulų ir odos, LST 1921:2003 arba lygiavertis. 

Kiaulienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, atitinkantis Tarybos 

direktyvą 94/65/EB. 

Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, LST 1921:2003, 

arba lygiavertis. 

Jautienos skerdena atšaldyta, B kategorija, raumeningumo klasė R, vidutinės riebumo klasės, 

tiekiama skerdenos pusėmis, atitinkančiomis privalomuosius galvijų skerdenų kokybės ir 

klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 

25 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio 

reglamento patvirtinimo“. 

Jautienos kumpis atšaldytas, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 

lygiavertis. 

Jautienos mentė atšaldyta, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 

lygiavertė. 

Jautienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau 20 procentų, atitinkantis Tarybos direktyvą 

94/65/EB. 
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Paukštiena  vištiena, kalakutiena – gerai išvirusi mėsa, nuimta nuo kaulų kuo didesniais gabalais 

ar skerdenėlės dalimis, be kaulų, gyslų, kremzlių ir odelių (atskiros skerdenėlių dalys gali būti ir su 

odelėmis), atitinkanti HN 15-2005, reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004 „Greitai 

uţšaldytų maisto produktų techninio reglamento“ reikalavimus. Atšaldyta arba sušaldyta.  

Viščiukų broilerių atšaldyta, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 krūtinėlės file be odos ir 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91. 

Galvijų širdys atšaldytos arba sušaldytos, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) 

standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.  

Karštai rūkyta dešra pirmos rūšies,pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003. 

Virta dešra pirmos rūšies, LST 1919:2003. 

Virtos dešrelės pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003. 

Troškintos jautienos konservai gatavos mėsos kiekis mėsos konservuose (masės procentais) turi 

būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti nuo 250 g iki 500 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 

metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 

Šaldyta žuvis silkė,ar kt. sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g., LST 

1907:2004. 

Silkė sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g,  LST 1908:2004. 

Žuvies faršas menkės, sušaldytas, LST 1782:2003, arba lygiavertis. 

Žuvies konservai aliejuje išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai 

nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004. 

Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis 

kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004. 

Duona ruginė sijotų ruginių miltų, padinė arba forminė, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Duona kvietinė kvietinių miltų 812 duona, padinė arba forminė, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Kvietiniai džiūvėsėliai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Batonas pagamintas iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 40 proc. iki 45 proc., LST 1808:2003 

arba lygiavertis. 

Bandelė pagaminta iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 50, 70 ir 100g 

svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Bandelė saldi pagaminta iš kvietinių miltų550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 70 – 100g 

svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Meduoliai glaistyti, be įdaro, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 

Sausainiai  pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 

Traškučiai drėgnis iki 13 proc., LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Vafliai su įdaru pagal veikiančią NTD. 

Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 

Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 812 D, pagal veikiančią NTD. 

Perlinės kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Kvietinės kruopos pirmo numerio, atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 

kokybės reikalavimų”. 

Miežinės kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Avižinės kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 

Avižiniai dribsniai atitinkantys privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 

Grikių kruopos branduoliai, atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 

kokybės reikalavimų”. 

Ryžių kruopos šlifuoti baltieji ryžiai, LST ISO 7301:2004 arba lygiavertis. 

Manų kruopos LST 1548:2004 arba lygiavertis. 
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Žirnių kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 

Obuoliai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004. 

Kriaušės II klasės, stambiavaisės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004. 

Bananai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94. 

Apelsinai II klasės, skersmuo-77-88 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001. 

Mandarinai II klasės, skersmuo-50-60 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001 

Česnakai I klasės, minimalus skersmuo-30 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97. 

Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., kriaušės 20 proc., obuoliai 20 proc., 

abrikosai 20 proc.), pagal veikiančią NTD. 

Džemas ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. 

vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 

2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 

patvirtinimo” pakeitimo”. 

Sultys ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. 

vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 

2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 

patvirtinimo” pakeitimo”. 

Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 

Konservuotos rūgštynės druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., pagal veikiančią NTD. 

Aliejus  saulėgrąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 

Maistinė acto rūgštis (9 %) pagal veikiančią NTD. 

Cukrus ŽŪ ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl cukraus, skirto žmonėms 

vartoti, techninio reglamento” (su pakeitimais). 

Natūralus medus LST 1466:2004 arba lygiavertis. 

Sausi pusryčiai kukurūzų dribsniai, pagal veikiančią NTD. 

Valgomoji druska joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, LST 1930:2003 arba lygiavertis. 

Pupelės baltos, pagal veikiančią NTD. 

Juodosios arbatžolės LST ISO 3720+AC:2004 arba lygiavertis. 

Bulvių krakmolas pagal veikiančią NTD. 

Kiaušiniai A klasės, M svorio kategorijos nuo 53 g iki 63 g svorio, išfasuoti po 10 ar dėžėmis, 

Tarybos reglamentas (EEC) Nr. 1907/90 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003. 

Mineralinis vanduo natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5 l, HN 28:2003 „Natūralaus 

mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai”. 

Kakavos milteliai atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 

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

Sultinys koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 

Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 

Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 

Bulvės - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

ne mažesnės kaip 6 cm skersmens; 

Kopūstai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, kiekį sudaro: švieži kopūstai , rauginti kopūstai. Švieži kopūstai turi būti nepažeisti, 

gūžės kietos; 

Morkos - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

morkos turi būti švarios, nepažeistos, ne mažesnės kaip 15 cm; 

Burokėliai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, burokėliai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 6 cm skersmens; 

Svogūnai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, svogūnai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 3 cm skersmens; 

Pomidorai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus; 
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Agurkai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

kiekį sudaro: agurkai švieži ir sūdyti. 

Pastaba. Daržoves, šviežius vaisius ir uogas keisti atsižvelgiant į metų sezoną (ketvirčio bėgyje, 

atsižvelgiant į sezoną, turi būti tiekiamos ne vienos rūšies daržovės, vaisiai ir uogos). 
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Maitinimo paslaugos 

techninės specifikacijos  

      priedas  

 

IŠNUOMOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

Nr. Patalpa Plotas m² 

1 Virtuvės patalpos, esančios Administraciniame pastate, 

patalpų indeksai – I-26, I-27, I-28, I-29, I-30, II-76, II-77, 

II-78, II-79, II-80, II-81, II-82, pastato, kuriame yra 

patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1015 

245,18 m
2
 

2 Maisto produktų laikymo patalpos, esančios Buitinis- 

garažai pastate, patalpų indeksai – I-1, pastato , kuriame 

yra patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1074; 

 

37,62 m
2
 

3 Daržovių laikymo patalpos, esančios Vaikų darželis- 

lopšelis pastate, patalpų indeksai – II-1, II-2, II-5, II-6, II-

7, pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris – 2789-

3000-1060; 

324,38 m
2
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Supaprastinto atviro konkurso  

sąlygų  

4 priedas 

 

 

MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO PIRKIMO  IR PATALPŲ NUOMOS  

SUTARTIS  

PROJEKTAS 

 

2017-     -        Nr. 

Panevėžys 

 

Šalys, viešojo pirkimo konkursą (toliau Sutartyje – Konkursas) laimėjusi 

___________________________________esanti adresu _______________________įmonės kodas 

_____________, teisėtai atstovaujama_______________________________________, veikiančio 

pagal bendrovės įstatus, ir ...................................,įstaigos kodas ..........., atstovaujama direktoriaus 

.................., veikiančio pagal įstaigos nuostatus, sudarė šią maitinimo paslaugos teikimo pardavimo 

ir patalpų nuomos sutartį (toliau – Sutartis). 

 

Pagrindinės paslaugų pirkimo sutarties sąlygų sąvokos 

1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji 

organizacija, perkanti nurodytas paslaugas iš Tiekėjo; 

2. Pirkėjo patalpos - Pirkėjui patikėjimo teise priklausančios patalpos, kuriose bus 

gaminamas maistas nuteistiesiems  ir kur bus maitinami nuteistieji ; 

3. Maitinimo paslaugų teikimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis) - Pirkėjo ir Tiekėjo 

susitarimas, įformintas raštu Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka ir pasirašytas abiejų 

šalių, kartu su priedais  bei visais kitais dokumentais, į kuriuos Sutartyje daromos nuorodos; 

4. Tiekėjas– ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo ar privatus arba viešasis juridinis 

asmuo, ar tokių asmenų grupė, laimėjusi viešojo pirkimo konkursą, teikiantis maitinimo paslaugą ir 

išsinuomavęs patalpas bei įrengimus pagal šią Sutartį; 

5. Paslaugų aprašymas – Sutarties priedas Nr.1, kuriame aprašomi Tiekėjo pagal Sutartį 

teikiamų Paslaugų esminiai elementai ir turinys, paslaugų kokybė ar atlikimo lygis, taikomi 

standartai ir darbo metodai, atlikimo laikas; 

6. Paslaugos – maitinimo paslaugos, t. y. maisto gaminimas nuo maisto gaminimo pradžios  

iki jo pateikimo nuteistiesiems; 

7. Toliau Sutartyje  šalys vadinamos “Pirkėju”, “Tiekėju”, “Šalimi”, o abi kartu – 

“Šalimis”. 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja teikti maitinimo paslaugas (išsinuomotose iš Pirkėjo 

patalpose arba savo turimose patalpose ir naudojantis savo turima įranga) Pirkėjo įstaigoje 

laikomiems nuteistiesiems  Paslaugos aprašyme nustatyta tvarka (Sutarties priedas Nr.1), o Pirkėjas 

už suteiktas maitinimo paslaugas atsiskaito Tiekėjui šioje sutartyje numatyta tvarka. 

1.2.  Pirkėjas išnuomoja Tiekėjui ilgalaikį materialųjį turtą:  
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1.2.1. patalpas nurodytas šios Sutarties  priede Nr. 2, esančias 

___________________________________________________________________________ 
(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris iš registro 

___________________________________________________________________________ 
pažymėjimo, kito turto – inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių – pagrindinės charakteristikos; 

___________________________________________________________________________ 
statinio žymėjimas plane; turto likutinė vertė, litais) 

  

1.3. Tiekėjas, maitinimo paslaugos tiekimui, nuomoja Pirkėjo patalpas ir moka nuompinigius, už 

patalpų nuomą, nurodytus šios sutarties 10 str. 10.12. punkte ir mokesčius už komunalinius 

paslaugas, nurodytus šios sutarties 10 str. 10.13. punkte, šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis. 

Pastaba. 1.2.1  punktas įrašomas, jei Tiekėjas nuomuojasi patalpas. 

  

2 straipsnis. Patalpų  perdavimas 

 

2.1. Pirkėjo patalpos per ____ dienų po šios Sutarties įsigaliojimo perduodamos naudotis pagal 

Perdavimo aktą, kurį pasirašo abi Šalys. Perdavimo aktas yra neatskiriamas šios Sutarties  priedas 

Nr.4. 

2.2. Tiekėjas išsinuomotą turtą apdraudžia Turto nuomos ir civiliniu draudimu nuomos laikotarpiui. 

2.3. Tiekėjas, prieš perkeldamas į Pirkėjo patalpas savo įrangą, kitą turtą bei darbo vietas (bei 

perkėlimo metu) savo nuožiūra gali atlikti jo manymu reikalingą patalpų remontą, kuris bus skirtas 

įrengti ir pritaikyti Pirkėjo patalpas Tiekėjo poreikiams. Toks remontas turi būti iš anksto suderintas 

su Pirkėju, tačiau Pirkėjas neturi teisės nepagrįstai neleisti daryti tokio remonto ar koreguoti 

remonto darbų sąrašą. Remontas atliekamas neatlygintinai. 

2.4. Pasibaigus patalpų ir įrangos nuomai pagal šią sutartį, Tiekėjo atliktų remontų sukurti Pirkėjo 

patalpų pagerinimai ar kiti pakeitimai neatlygintinai lieka išnuomotose patalpose, jeigu jų negalima 

atskirti nuo išnuomotų patalpų. Priešingu atveju, Tiekėjas turi teisę pasiimti visus tokius 

pagerinimus ar pakeitimus, nepadarnt žalos pastato konstrukcijoms, ir sutvarkyti bei perduoti 

patalpas tokios buklės, kad joms būtų nereikalingas remontas. 

 

3 straipsnis. Patalpų  nuosavybė ir kitos teisės 

 

3.1. Pirkėjas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad Pirkėjo patalpos priklauso jam patikėjimo teise. 

3.2. Pirkėjas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad išnuomotos patalpos nėra perduotos, perleistos, 

joms nėra uždėtas turto areštas, teisme ar arbitraže nėra ginčų ar pretenzijų dėl išnuomotų patalpų. 

3.3. Pirkėjas garantuoja, kad Tiekėjas galės be jokių kliuvinių ar trukdymų iš Pirkėjo pusės ar bet 

kokio kito asmens, veikiančio Pirkėjo vardu, jo reikalavimu, pavedimu ar jam kontroliuojant, 

naudotis Pirkėjo patalpomis visą nuomos terminą, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus. 

3.4. Nuo nuomos termino pradžios Pirkėjo vardu veikiantys asmenys galės įeiti (patekti) į 

išnuomotas patalpas. Įvykus avarijai ar kitam panašiam įvykiui ar esant jo kilimo realiai grėsmei, 

kuriems pašalinti reikalinga patekti į Pirkėjo patalpas ir jeigu nėra kitų galimybių pašalinti tokių 

avarijų ar įvykių padarinius (nėra Tiekėjo atstovų ir pan.), Pirkėjo vardu veikiantys asmenys turi 

teisę savo nuožiūra įeiti (patekti) į Pirkėjo patalpas, laikydamiesi visų įmanomų saugumo 

reikalavimų ir siekdami kaip įmanoma geriau apsaugoti Tiekėjo interesus bei apie tai nedelsiant 

pranešdami Tiekėjui, taip pat laikinai (tik tiek, kiek tai yra būtina) apriboti ar sustabdyti elektros 

energijos ir / arba vandens tiekimą. 

 

4 straipsnis. Sutartiniai įsipareigojimai 

4.1. Tiekėjo įsipareigojimai: 

4.1.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti Paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka šios 

sutarties priede Nr. 1 „Paslaugos aprašymas“ sąlygas. Jei atlikdamas Paslaugas Tiekėjas naudoja 

tam tikras medžiagas, jos taip pat turi atitikti Sutarties reikalavimus, o jei tai neaptarta Sutartyje, 

įprastus reikalavimus. 
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4.1.2. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos 

profesijos standartų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl 

fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. d. įsakymu Nr. 253 

„Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, 

laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. 

rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.4/07-169 „Dėl minkšto inventoriaus maksimalių atsargų normų ir maisto 

produktų sąrašo patvirtinimo“, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų, laikomų 

kardomojo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais jo 

pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl laisvės atėmimo vietose gaminamų patiekalų 

technologinių procesų aprašymų patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-138 

„Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl asmenų, 

atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu 

Nr. V-62 „Dėl asmenų, laikomų Panevėžio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklių 

patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus, 

laikomų Panevėžio pataisos namuose, valgiaraščio patvirtinimo“, bei paslaugų aprašymus bei 

atsižvelgdamas į kitus Šalių bendrai aptartus tikslus ir vadovaudamasis Pirkėjo raštiškais 

nurodymais. Taip pat Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai 

labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus. 

4.1.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas teiktų kvalifikuotas personalas. 

4.1.4. Tiekėjas atsako už nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl Tiekėjo klaidų ar veiksmų 

nesiėmimo pagal Sutartį ir paslaugos aprašymą. Jeigu nustatomi suteiktų Paslaugų defektai ar 

trūkumai, Tiekėjas turi teisę ir pareigą ištaisyti tokius defektus ir trūkumus. 

4.1.5. Tiekėjas privalo pasirūpinti pakankamais ištekliais įvykdyti Sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus, kurių reikia Sutarties tikslams pasiekti. 

4.1.6. Tiekėjas privalo turėti sukomplektuotus visoms, ne mažiau 300, pataisos namų 

nuteistosioms maisto davinius 7 (septynioms) paroms, kurie pasibaigus jų galiojimo terminui turi 

būti atnaujinami. Maisto daviniai saugojami perkančiosios organizacijos žinioje. 

4.1.7. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai naudoti išnuomotas patalpas ir virtuvės įrangą, laikyti 

jas geros būklės, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Tiekėjas privalo veikti pagal įstatymus, kitus 

teisės aktus, laikytis priešgaisrinių, sanitarijos ir vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių bei gamtos ir 

aplinkos apsaugos reikalavimų 

4.1.8. Tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti Pirkėjo patalpų ir virtuvės įrangos komunalinio 

ūkio priežiūrą ir einamąjį remontą. Į komunalinio ūkio sąvoką įeina: išnuomotų patalpų, virtuvės 

įrangos valymas ir šiukšlių iš jų šalinimas; vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos prietaisų 

išnuomotose patalpose priežiūra, išskyrus išnuomotų patalpų sienose, grindyse ir lubose paslėptus 

tinklus; išnuomotų patalpų elektros ir telefono įrengimų priežiūra ir aptarnavimas, išskyrus sienose, 

grindyse ir lubose paslėptus tinklus; sugedusių durų, esančių išnuomotose patalpose, spynų 

remontas ir keitimas, perdegusių elektros lempų išnuomotose patalpose keitimas ir pan. 

4.1.9. Bet kokius Pirkėjo patalpų vidaus pertvarkymo, perplanavimo, rekonstrukcijos ar 

remonto darbus, Tiekėjas gali atlikti tik iš anksto suderinęs su Pirkėju. 

4.1.10. Tiekėjas atsako už Pirkėjo patalpų apsaugą. 

4.1.11. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui žalą, padarytą jo turtui dėl Tiekėjo ar jo darbuotojų 

kaltės ir neatlygintą kitais būdais (pvz., draudimo išmokomis). 

4.1.12. Jeigu Tiekėjas netinkamai eksploatuoja Pirkėjo patalpas arba neatlieka jų einamojo 

remonto, jis privalo pašalinti nurodytus trūkumus ir atlyginti Pirkėjui visus nuostolius per 10 

(dešimt) dienų. 



39 

 

 

4.1.13. Tiekėjui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą.  

4.1.14. Tiekėjas savo lėšomis parengia Pirkėjo patalpas pasikeičiantiems metų sezonams ir 

kas _____ metai kas mėnesį…….atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą; 

 4.1.15. Tiekėjui draudžiama be Pirkėjo rašytinio sutikimo: 

  4.1.15.1. Subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo 

naudotis; 

  4.1.15.2. Atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą). 

 

4.2.  Pirkėjo įsipareigojimai: 

4.2.1. Pirkėjas pateikia pakankamai ir teisingos informacijos, reikalingos Paslaugoms 

suteikti, Šalių sutarta forma ir terminais. Pirkėjas atsakingas už Tiekėjui teikiamą informaciją, 

nurodymus ir užsakymus. 

4.2.2. Pirkėjas atsakingas, kad darbas, atliktas pagal Pirkėjo suteiktą informaciją, nurodymus 

ir užsakymus, atitiktų jo tikslinę paskirtį. 

4.2.3. Pirkėjas tų pačių Paslaugų atžvilgiu nenaudoja tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, 

kurios gali sukelti Tiekėjo ir trečiųjų šalių, tiekiančių atitinkamas paslaugas, interesų konfliktą. 

4.2.4. Pirkėjas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą pastato, kurio dalis nuomojama 

Tiekėjui techninę priežiūrą (išskyrus išnuomotas patalpas), pastate ir išnuomotose patalpose 

tinkamą ir nepertraukiamą vidaus inžinerinių tinklų ir komunikacijų (šildymo, kanalizacijos, 

ventiliacijos, vandentiekio, elektros įrenginių ir tinklų (iki įvado, t.y. išnuomotose patalpose esančių 

apskaitos prietaisų). Tačiau Pirkėjas neatsako už elektros ir šilumos energijos bei vandens tiekimą, 

jeigu toks tiekimas priklauso nuo trečiųjų asmenų ir Pirkėjas ėmėsi visų reikalingų veiksmų 

tiekimui užtikrinti. 

4.2.5. Pirkėjas privalo pateikti asmenų, atsakingų už sistemų (tinklų ir t.t.) funkcionavimą ir 

priežiūrą, sąrašą. 

4.2.6. Gavęs Tiekėjo pranešimą apie sistemų (tinklų) funkcionavimo sutrikimus,  privalo 

nedelsdamas imtis skubių veiksmų jų funkcionavimui atstatyti, jeigu tai įvyko ne dėl Tiekėjo, ar jo 

darbuotojų tyčinio poelgio ar neatsargumo. 

4.2.7. Pirkėjas šios sutarties galiojimo metu gali atlikti Pirkėjo patalpų ar su juo susijusių 

inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso pastato, kurio dalis nuomojama, 

arba su tuo pastatu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai.  

 

5 straipsnis. Paslaugų teikimas 

5.1. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Sutarties ir  jos prieduose  nurodytomis sąlygomis 

ir tvarka. 

5.2. Visais atvejais,  Sutarties vykdymas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus, galiojančius Paslaugų suteikimo/pristatymo metu, darbų saugą ir priešgaisrinę saugą. 

 

6 straipsnis. Priėmimas ir patikrinimai 

6.1. Tiekėjui tinkamai pateikus Paslaugą, Pirkėjas privalo ją priimti arba pareikšti pastabas. Jeigu 

Pirkėjas nepateikia savo pastabų dėl Paslaugų raštu per 1 (vieną) darbo dieną laikoma, kad Paslauga 

yra priimta. 

6.2. Pirkėjas privalo priimti atliktas Paslaugas, išskyrus atvejus, kai Paslaugos atliktos ne pagal 

Sutarties reikalavimus arba, kai Pirkėjas turi teisę Sutartį nutraukti. Atliktos Paslaugos priimamos 

Šalims pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas kiekvieną 

dieną po tos dienos maitinimo paslaugos suteikimo. 

6.3. Pirkėjas turi teisę be papildomo mokesčio apžiūrėti ir patikrinti suteiktas Paslaugas Pirkėjo 

patalpose bet kuriuo  laiku arba, patalpose, kur atliekama kuri nors Paslaugų dalis, pranešęs  

Tiekėjui. 
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6.4. Jeigu reikia, patikrinimas įforminamas aktu. Patikrinimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo 

atstovas. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas dėl tokio patikrinimo atlikimo. Jeigu tokį 

patikrinimą reikia atlikti pakartotinai dėl nuo kurios nors šalies priklausančių priežasčių, pastaroji 

šalis taip pat turi padengti ir kitos šalies tiesiogines išlaidas. 

6.5. Pirkėjas nedelsiant praneša Tiekėjui raštu apie bet kokį patikrinimo metu nustatytą Sutarties 

reikalavimų neatitinkantį Paslaugų atlikimą, klaidas ir defektus. 

6.6. Jeigu Pirkėjas praneša Tiekėjui, kad jo nuomone kuri nors Paslaugų dalis neatitinka Sutarties 

reikalavimų ir tai nėra Pirkėjo Sutarties pažeidimo ar aplaidumo rezultatas, Tiekėjas savo sąskaita 

suteikia tinkamas Paslaugas per Pirkėjo nurodytą protingą laikotarpį. 

 

7 straipsnis. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas 

7.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio raštiško kitos šalies 

sutikimo negali atskleisti jos jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti 

Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo 

tikslais. Be raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar 

informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslais. 

7.2. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali panaudoti jokios Sutarties dalies ar 

Pirkėjo pavadinimo rinkodaros tikslais. 

 

8 straipsnis. Tiekėjo personalas 

8.1. Pirkėjas atlieka Tiekėjo asmenų, paskirtų Paslaugoms tiekti nepilną specialųjį patikrinimą ir tik 

po patikrinimo šie asmenys gali atlikti jiems numatytas pareigas pas Tiekėją. Sutarties galiojimo 

metu be Pirkėjo sutikimo Tiekėjas neturi teisės keisti asmenų, paskirtų Paslaugoms teikti. Jeigu  

Tiekėjo paskirti asmenys neatitinka Pirkėjo keliamų reikalavimų (patikrinimo), Tiekėjas Pirkėjo 

raštišku prašymu privalo nedelsiant pakeisti tokį asmenį. 

8.2. Jeigu paskirtas asmuo negali teikti Paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, Šalys 

aptaria susidariusią padėtį ir Tiekėjas nedelsiant ima ieškoti kito asmens, kurio profesinės 

kvalifikacijos yra ne žemesnės už anksčiau paskirtojo asmens. Priimtinas asmuo, pakeičiantis 

ankstesnį paskirtą asmenį, turi būti paskirtas tik atlikus šio asmens nepilną specialųjį patikrinimą 

(patikrinimą atlieka Pirkėjo darbuotojai). 

8.3. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia asmenų, kuriuos gali tekti įleisti į Pirkėjo patalpas dėl 

priežasčių, susijusių su Sutarties vykdymu, vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio 

asmens santykius su Tiekėju, o taip pat pateikia kitus Pirkėjui būtinus duomenis. Pirkėjas pasilieka 

teisę atsisakyti įleisti į Pirkėjo patalpas bet kokius Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelktų trečiųjų šalių 

darbuotojus, kurių būvimas Pirkėjo patalpose yra, Pirkėjo nuomone, nepageidautinas. 

8.4. Jeigu Tiekėjas nevykdo šio straipsnio 8.1. – 8.3. p. nustatytų reikalavimų ir Pirkėjas nustato, 

kad toks nevykdymas pažeidžia jo interesus, Pirkėjas gali nedelsiant nutraukti Sutartį, raštu 

pranešdamas apie tai Tiekėjui. 

8.5. Tiekėjo darbuotojai yra supažindinami su atsakomybe už neteisėtų ryšių su nuteistaisiais 

palaikymą. 

9 straipsnis. Įgalioti asmenys  

9.1. Pirkėjas ir Tiekėjas paskiria po įgaliotą asmenį, kurie stebi, kontroliuoja ir prižiūri Sutarties 

vykdymą bei Tiekėjo vardu teikia ataskaitas klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu. Įgaliotas 

asmuo nėra įgaliotas atlikti kokių nors Sutarties pakeitimų. Jeigu įgaliotas asmuo pakeičiamas, kitos 

šalies įgaliotas asmuo nedelsiant informuojamas apie tai raštu. 
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10 straipsnis. Sutarties kaina 

 

10.1. Numatoma Sutarties kaina yra ________________ Eur be PVM. Su PVM ________ Eur. 

Dienos maitinimo paslaugos kaina – maisto produktų ir maisto paruošimo išlaidos- nurodomos su 

visais mokesčiais, akcizais ir pan., tame tarpe ir PVM : 

10.2.  Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina dirbančiai moteriai _______EUR,  iš jų - maisto 

produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.3.  Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina nedirbančiai moteriai _____________ EUR, iš jų - 

maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.4.  Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina nepilnametei moteriai __________ EUR, iš jų - 

maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.5. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina nėščiai moteriai _________ EUR, iš jų -  maisto 

produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.6. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina krūtimi maitinančiai moteriai ___________ EUR, iš 

jų -  maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.7. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina dirbančiai moteriai vegetarei ___________ EUR, iš 

jų -  maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.8. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina nedirbančiai moteriai vegetarei ___________ EUR, 

iš jų -  maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.9. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina moteriai, kuriai skirtas dietinis maitinimas 

___________ EUR, iš jų -  maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ 

EUR; 

10.10. Vienos dienos maitinimo paslaugos kaina kūdikiui ir vaikui iki 3 m. amžiaus _______ EUR, 

iš jų -  maisto produktai _____ EUR, maisto paruošimo išlaidos ________ EUR; 

10.11. Vienos dienos sausas davinys ______ EUR; 

10.12. Patalpų nuomos mėnesinis mokestis pagal šią sutartį yra lygus__________ EUR. 

10.13. Tiekėjas moka Pirkėjui už šias komunalines paslaugas: 

10.13.1. elektros energijos - faktines tiesiogines sąnaudas pagal apskaitos prietaisų rodmenis 

10.13.2. šalto vandens ir nuotekų šalinimą sunaudojimą - faktines tiesiogines sąnaudas pagal 

apskaitos prietaisų rodmenis; 

10.13.3. karšto vandens sunaudojimą - faktines tiesiogines sąnaudas pagal apskaitos 

prietaisų rodmenis; 

10.13.4. patalpų šildymą – proporcingai išsinuomotai patalpų kvadratūrai; 

10.13.5. šiukšlių išvežimas – faktines tiesiogines sąnaudas. 

 

11 straipsnis. Sutarties kaina, kainodaros taisyklės 

 

11.1. Tiekėjo kainos už Paslaugas, suteiktas pagal Sutartį, yra fiksuotos ir nekintamos, išskyrus 

kainų koregavimų atvejus numatytus Sutartyje. 

11.2.  Paslaugų kaina ( vienos paros maitinimo kainos) sutarties galiojimo metu gali būti keičiama 

(os)   : 

     11.2.1. jei įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję mokesčiai (PVM ir 

pan.) ar įvesti nauji, kainą keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio 

mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį; 

11.2.2. jei Lietuvos Respublikos teisės aktais bus pakeistos skiriamų maisto produktų 

vidutiniai paros kiekiai ir paros maitinimo išlaidos normos asmenims, laikomiems kardomojo 
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kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sutarties kainą ir vienos paros maitinimo kainas keičiant 

atitinkama dalimi;    

                      11.2.3. kaina gali būti perskaičiuojama 2 kartus per metus, sausio ir liepos mėn. 

pirmai dienai, dėl bendro kainų lygio kitimo maisto produktams, elektrai, vandeniui, patalpų 

šildymui, lyginant einamojo mėnesio su prėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, pasikeitus kainoms 

daugiau arba mažiau kaip 10%. Kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus nustatytam minimaliam 

darbo užmokesčio dydžiui. Pateikiamos Statistikos departamento pažymos ar nuorodos į teisės 

aktus, reglamentuojančius minėtus pokyčius prie Šalių papildomo susitarimo; 

11.3. Sutarties kainos (vienos paros maitinimo kainų) pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių 

papildomu susitarimu prie Sutarties, po  teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, paros maitinimo 

išlaidų normų dydį įsigaliojimo arba 11.2.3 punkte nurodytais pagrindais - įforminus pakeitimus.   

 

12 straipsnis. Atsiskaitymas 

12.1. Atsiskaitymai atliekami 3 kartus per mėnesį, t. y. už faktiškai per dekadą suteiktas paslaugas 

pagal raštu išduotas sąskaitas, prie kurių pridedama maitinamų žmonių pagal atskiras dietas pažyma   

(maisto produktų ir maisto paruosimo islaidų), kurią pasirašo Pirkėjo atstovas. 

12.2. Patalpų nuomos mokestis bus pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo dienos. 

12.3. Pirkėjas atlieka mokėjimus per trisdešimt  dienų  po Paslaugų suteikimo ir sąskaitos gavimo. 

12.4. Tiekėjas pateikia sąskaitas periodiniams mokėjimams atlikti sutartais terminais už praėjusį 

laikotarpį. Pirkėjas visas pastabas Tiekėjui dėl sąskaitos pateikia per keturiolika dienų nuo sąskaitos 

gavimo dienos. 

12.5. Tiekėjui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus, nuompinigių dydį 

Pirkėjas perskaičiuoja kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. D1-322/1K-206 „Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo 

taisyklių patvirtinimo“ir Negyvenamųjų pastatų ir patalpų naujo statinio vieno kubinio metro 

vidutinė  statybos verte, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, patvirtinta valstybės įmonės Registrų 

centro direktoriaus įsakymu einamiems metams. 

 

12.6. Tiekėjui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. 

 

12.7. Sutartiniai mokėjimai vykdomi eurais. 

12.8. Visi Tiekėjo mokėjimai už nuomą ir komunalines paslaugas Pirkėjui pagal šią sutartį 

atliekami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, kurios duomenis Pirkėjas pateikia šioje 

sutartyje, per 30 dienų po sąskaitos išrašymo dienos. 

 

13 straipsnis. Sutarties keitimas 

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir 

tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 

sutikimas. 

 

14 straipsnis. Sutarties keitimo įforminimas 

14.1. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu ar protokolu, pasirašytų abiejų Sutarties 

šalių. 
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15 straipsnis. Teisių ir pareigų perleidimas 

15.1. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio 

raštiško Pirkėjo sutikimo. 

 

16 straipsnis. Šalių įsipareigojimų vykdymo vėlavimai 

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku 

suteikti Paslaugas, Tiekėjas nedelsiant praneša Pirkėjui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą 

vėlavimo trukmę ir priežastis. 

16.2. Tiekėjo vėlavimas įvykdyti savo įsipareigojimus užtraukia Tiekėjui atsakomybę atlyginti 

nuostolius, išskyrus nenugalimos jėgos (Force Majoure) atvejus. 

16.3. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal šią Sutartį sutartinių įsipareigojimų ir Pirkėjui pareikalavus, 

Tiekėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną 

pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos. 

16.4. Vėlavimas suteikti reikiamus dokumentus ir informaciją yra laikomas vėlavimu suteikti 

Paslaugas. 

16.5. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų. 

16.6. Pirkėjas laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 

delspinigius po 0,02% nuo neapmokėtų paslaugų vertės už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną, bet 

ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos. 

16.7. Tiekėjo lėšos, panaudotos darbams, nurodytiems šios sutarties 4 str. 4.2.7 punkte atlikti, į 

nuompinigius neįskaitomos, ir Tiekėjas neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą.  

16.8. Už nuomojamo turto pabloginimą Tiekėjas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

17 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

17.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 

17.1.1 Tiekėjas sutarties pasirašymo dieną pateikia Paslaugų sutarties įvykdymo užtikrinimą - 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą 

– 5 (penkių) procentų nuo numatomos paslaugų teikimo sutarties kainos. Sutarties galiojimo 

užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.  

17.1.2. Jei Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

17.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo  išdavimo dieną ir galioja 13 kalendorinių 

mėnesių . 

17.1.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrina, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 

dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.  

17.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.  

17.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 

negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Tiekėjo per 15 kalendorinių dienų 

pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei 

Tiekėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį. 

17.1.7. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas 

pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, 

kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš 

pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai 

Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 
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  17.1.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau 

vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Pirkėjui Sutarties sąlygų įvykdymo 

užtikrinimo garantiją ar laidavimą ne mažesnei kaip Sutarties 17.1.1 punkte nurodytai vertei. 

17.1.9. Abiejų Šalių sutarimu pratęsiant Sutartį, Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 

pasirašymo dienos privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės 5 (penkių) procentų nuo Sutarties pratęsimo 

laikotarpio kainos garantiją arba laidavimą.  

17.2. Garantija ar laidavimo raštas Tiekėjui grąžinamas ne vėliau kaip per trisdešimt  kalendorinių 

dienų Tiekėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. 

17.3. Pirkėjas turi teisę nepriimti sutarties įvykdymo užtikrinimo, gavęs informaciją, kad sutarties 

įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 

18 straipsnis. Sutarties nutraukimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 

18.1. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas gali 

nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu : 

18.1.1. Tiekėjas nesuteikia visų Paslaugų ar jų dalies per Sutartyje nurodytus terminus ar per 

jų pratęsimo laikotarpį;  

18.1.2. Tiekėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį nuteistųjų maitinimui pateikus nekokybišką, t.y. 

Sutarties 1 priede ,,Paslaugos teikimo aprašas“  nurodytų reikalavimų neatitinkantį, maistą; 

18.1.3.  Tiekėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį  nuteistųjų maitinimu nepateikus maisto Sutarties 

1 priede ,,Paslaugos teikimo aprašas“  nurodytais terminais; 

18.1.4. Tiekėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį  pažeidus Sutarties 1 priede ,,Paslaugos teikimo 

aprašas“  nurodytą reikalavimą dėl draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimo į/iš įstaigos 

teritoriją; 

18.1.5. Tiekėjui (Tiekėjo darbuotojui)  3 (tris) kartus per ketvirtį pažeidus reikalavimą 

nepalaikyti bet kokio pobūdžio draudžiamų ryšių su nuteistaisiais; 

18.1.6. Tiekėjas neįvykdo bet kokių kitų sutartinių įsipareigojimų; 

18.1.7. Tiekėjas yra nesumokėjęs nuomos mokesčio už ________ mėnesių; 

18.1.8. Tiekėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina išnuomotų patalpų būklę. 

18.2. Tiekėjas ir Pirkėjas sutaria, kad šio straipsnio 18.1.1. – 18.1.8. punktuose nurodytos sąlygos 

pripažįstamos esminiais sutarties pažeidimo kriterijais. 

   

19 straipsnis. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės 

19.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 

neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo 

metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Force 

majeure nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų 

finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

19.2. Šalis negalinti vykdyti pagal šią Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių 

veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo 

pradžios. 

19.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis. 

19.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių 

įsipareigojimai, jei nesusitarta kitaip. 
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19.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena 

Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš 

šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius. 

 

 

 

20 straipsnis. Sutarties nutraukimas dėl nemokumo 

20.1. Pirkėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Tiekėjui raštu, jeigu 

Tiekėjas bankrutuoja arba tampa nemokus. 

20.2. Tokiu atveju, Tiekėjui nemokama jokia kompensacija dėl Sutarties nutraukimo, su sąlyga, kad 

toks nutraukimas nesumažina ir nepakenkia ieškinio pateikimo teisėms ar teisių gynimo 

priemonėms, kurias Pirkėjas yra įgijęs ar įgis ateityje. 

 

21 straipsnis. Sutarties nutraukimas, nepažeidus įsipareigojimų 

21.1. Abiejų Šalių susitarimu Pirkėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 

Tiekėjui raštu prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų.  

21.2. Pranešime apie Sutarties nutraukimą Pirkėjas privalo nurodyti, kad Sutartis nutraukiama 

nepažeidus Sutartyje Tiekėjui nustatytų įsipareigojimų, Sutarties nutraukimo įsigaliojimo data. 

21.3. Pirkėjas turi priimti Paslaugas, atliktas po pranešimo padavimo Tiekėjui iki pranešime 

nurodytos Sutarties nutraukimo datos. Paslaugos turi būti atliekamos Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir kainomis, jų atlikimo grafikas nėra keičiamas. 

 

22 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka 

22.1. Jeigu tarp Pirkėjo ir Tiekėjo kyla ginčų, kylančių iš šios Sutarties, Šalys deda visas pastangas 

išspręsti tokius ginčus draugišku tarpusavio susitarimu. 

22.2. Jeigu kylančių iš šios Sutarties ginčų nepavyks išspręsti savitarpio susitarimu, ginčas 

spendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

23 straipsnis. Atsakomybė 

23.1. Už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nustatyta tvarka 

24 straipsnis. Korespondencija ir pranešimai 

24.1. Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie aplinkybes, galinčias turėti 

esminės įtakos Sutarties vykdymui. 

24.2. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios Šalies pagal šią Sutartį, 

sudaromi raštu ir perduodami registruotu paštu, elektroniniu paštu ar faksimilinio ryšio 

priemonėmis. 

 

25 straipsnis. Sutarties nuostatų negaliojimas 

25.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors neesminė 

Sutarties sąlyga, išlyga ar nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, tai nepakenkia 

likusios Sutarties dalies galiojimui ar įvykdomumui. 

25.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminė tokiu mastu, kad trukdo Sutarties 

tikslų vykdymui, Šalys nedelsiant pradeda geranoriškas derybas tokiam negaliojimui ištaisyti. 
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26 straipsnis. Sutarties kalba 

26.1.Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Visi susirašinėjimai ir kiti su Sutartimi susiję dokumentai, 

kuriais Šalys turi apsikeisti, sudaromi ta pačia kalba. 

 

 

 

27 straipsnis. Taikomi įstatymai 

27.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

28 straipsnis. Sutarties galiojimas 

 

28.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn. , iki _________________. Šalys 

pasirašo kiekviename Sutarties lape. 

 

28.2. Sutartis  Šalių susitarimu gali būti pratęsta dar 2 kartus po 12 mėn., pasirašant Šalims 

susitarimą dėl sutarties pratęsimo. 

28.3. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, Tiekėjui suteikiamas ne mažesnis kaip 5 (penkių) 

darbo dienų terminas išsikraustyti, už kurį mokamas šia sutartimi nustatytas nuomos mokestis. 

 

28.4. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, išnuomotos patalpos perduodamos Pirkėjui pagal 

Šalių pasirašytą perdavimo aktą. 

 

28.5. Ši Sutartis ir jos Priedai sudaro vientisą Sutartį ir gali būti papildomi ar keičiami tik raštu, 

pasirašant Šalims. 

 

Priedai: 

1. Paslaugos teikimo aprašas. 

2. Išnuomojamų patalpų sąrašas. 

3. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas (patalpų ir įrangos). 

 

Šalių rekvizitai: 

Pirkėjas Tiekėjas 
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Maitinimo paslaugos teikimo pirkimo 

  ir patalpų nuomos sutarties  

1 priedas   

 

 

PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS 

1. Panevėžio pataisos namai (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti nuteistųjų maitinimo 

paslaugą.  

2. Maitinimo paslauga perkama 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti sutartį dar 2 kartus po 

12 mėn. 

3. Maitinimo paslauga turės būti teikiama adresu: Panevėžio pataisos namai, P. Puzino g. 12, 

Panevėžys, nuomojant maisto gaminimo patalpas (pastatai - Administracinis,  unikalusis Nr. 2789-

3000-1015; 245,18 kv. m., Buitinis-garažai, unikalusis Nr.2789-3000-1074; 37,62 kv. m., Vaikų 

darželis-lopšelis, unikalusis Nr. 2789-3000-1060; 324,38 kv. m.,  priedas ). 

4. Įstaigos nuteistosios turi būti maitinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 ,,Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo 

kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų 

vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 

ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 4/07-

169 „Dėl minkšto inventoriaus maksimalių atsargų normų ir maisto produktų sąrašo patvirtinimo“, 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 ,,Dėl asmenų, laikomų kardomo kalinimo ir laisvės atėmimo 

vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) su visais jo 

pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2009 m. vasario 2 d. Įsakymu Nr. V-22 „Dėl laisvės atėmimo vietose gaminamų patiekalų 

technologinių procesų aprašymų patvirtinimo su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-138 

„Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl asmenų, 

atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu 

Nr. V-62 asmenų, laikomų Panevėžio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklėmis 

(toliau – Taisyklės) ir 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus, 

laikomų Panevėžio pataisos namuose, valgiaraščio patvirtinimo“.  

5. Įstaigos nuteistiesiems maistas turi būti gaminamas ir pateikiamas tris kartus per parą 

(nuteistiesiems, kurie yra maitinami pagal dietinio maitinimo valgiaraštį (CD dieta), papildomai turi 

būti išduodami naktipiečiai, nepilnametėms, nėščioms ir krūtimi maitinančioms nuteistosioms 

maistas tiekiams keturis kartus per parą, nuteistosioms, kurios gyvena vaiko ir motinos namuose, 

kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus turi būti tiekiami produktai pagal tos dienos valgiaraštį).  

6. Pasiūlyme nurodomos vienos nuteistosios ir vieno kūdikio ir vaiko iki 3 m. amžiaus paros 

maitinimo kainos (tiekėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, pagaminti ir visos kitos su paslaugos 

teikimu tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokami mokesčiai). 

7. Įstaigos nuteistosioms pateikiamas maistas turi atitikti Kalėjimų departamento direktoriaus 

įsakymu patvirtintame valgiaraštyje nustatytas normas ir kiekius. 

8. Pasikeitus valgiaraščiams, nuteistųjų ir kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus maitinimas turi būti 

užtikrintas vadovaujantis naujais, patvirtintais valgiaraščiais. 

9. Valgiaraščiai sudaryti 31 kalendorinei dienai. Kai mėnesyje yra mažiau dienų, nesančioms 

einamąjį mėnesį dienoms maisto produktai neskiriami. Valgiaraštyje nurodyti patiekalai turi būti 
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gaminami pagal patiekalų receptūras, panaudojant valgiaraščių prieduose nurodytus maisto 

produktų ir žaliavų kiekius, atsižvelgiant į faktiškai maitinamų asmenų skaičių. Pataisos namų per 

parą maitinamų asmenų skaičius (pasiūlymo kainos skaičiavimui) – 268, iš jų: 

dirbančių moterų – 105; 

dirbančių moterų vegetarių – 1; 

nedirbančių moterų – 145; 

nedirbančių moterų vegetarių – 5; 

nepilnamečių – 1; 

nėščių moterų – 4; 

nuteistųjų, kurioms skirtas dietinis maitinimas – 5; 

moterų gyvenančių vaiko ir motinos namuose – 2. 

kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus yra 3. 
Nuteistųjų moterų ir kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus skaičius yra preliminarus ir gali keistis (+;-) iki 100 %. 

10. Faktiškai maitinamų dirbančių ir nedirbančių asmenų skaičius gali keistis (+; -) iki 30 procentų 

ir bus tikslinimas kiekvieną dieną nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Atvykusių etapu nuteistųjų maitinimui 

(pietums ir vakarienei) skaičius papildomai tikslinamas tuoj pat, atvykus į įstaigą nuteistosioms, bet 

ne vėliau kaip 17:00 val.  

11. Nuteistosios, dėl savo įsitikinimų atsisakiusios valgyti patiekalus iš mėsos maitinamos pagal 

vegetarinį valgiaraštį. Vegetarėms taikomi tokie patys įkainiai kaip ir ne vegetarėms. 

12. Nuteistosios maitinamos pagal valgiaraščius, atitinkančius fiziologines mitybos normas ir, kiek 

įmanoma, jų religinius įsitikinimus, o nuteistosioms, kurioms gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į 

pacientėms patvirtintų ligų ar sveikatos sutrikimų diagnozes, paskyrė dietinį maitinimą – pagal 

dietinio maitinimo valgiaraščius. 

13. Sergantys tuberkulioze ar turintys kitų, patvirtintų sveikatos sutrikimų, kurių atveju yra 

medicininės indikacijos skirti padidinto kaloringumo maisto davinį, nuteistosios maitinamos pagal 

Valgiaraštį dirbančioms moterims, Valgiaraštį dirbančioms moterims vegetarėms – atitinkamai 

pagal maitinamų asmenų grupes. 

14. Pataisos namų nuteistieji maitinami tris kartus per dieną pagal pataisos namų direktoriaus 

patvirtintus grafikus: 

7:20 val. iki 8:35 val. – pusryčiai; 

12:00 val. iki 14:00 val. – pietūs; 

16:00 val. – pavakariai; 

17:50 val. iki 19:00 val. – vakarienė. 

15. Pataisos namų direktorius savo įsakymu gali pakeisti nuteistųjų dienotvarkę, maitinimo laikas 

gali būti atitinkamai pakeistas. 

16. Paslaugos tiekėjas savo lėšomis turi suformuoti 7 dienų maisto produktų (ne greit gendančių) 

atsargų, o baigiantis maisto produktų galiojimo laikui - jį atnaujinti ir esant poreikiui nedelsiant jį 

pateikti maitinimui. Maisto produktų (ne greit gendančių) atsargos saugomos Panevėžio pataisos 

namų teritorijoje. 

Sauso maisto davinį pusryčiams ar vakarienei vienam asmeniui sudaro: 

- žuvies konservai – 240 g; 

- duona (juoda arba balta) – 150 g arba traški duonelė – 90 g; 

- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 500 g. 

Sauso maisto davinį pietums vienam asmeniui sudaro: 

- mėsos konservai – 240 g; 

- duona (juoda arba balta) - 150 g arba traški duonelė – 90 g; 

- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 500 g. 

17. Paskelbusiems apie badavimą nuteistosioms maistas negaminamas. Nuteistosioms, raštu 

informavusioms pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu dėl objektyvių 

priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistosioms išduodamas 

sausas davinys.  

18. Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusioms badauti nuteistosioms turi būti užtikrinamas ne vėliau 

kaip praėjus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistosios apie badavimo 

nutraukimą raštu informuoja įstaigos administraciją. 
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19. Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8:00 val.  

20. Maitinimo paslaugos tiekėjas privalės užtikrinti, kad: 

20.1. maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005 

standarto arba analogiškos reikalavimus;  

20.2. maistas būtų gaminamas vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, Geros higienos praktikos 

taisyklių viešojo maitinimo įmonėms reikalavimais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtinta Lietuvos Higienos norma HN15: 2005 „Maisto higiena“; 

20.3. maistą gaminantis personalas būtų pasitikrinęs sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat 

kad šis personalas būtų įgijęs žinių sveikatos klausimais pagal privalomojo higienos mokymo 

programą ir turėtų galiojančius Sveikatos žinių pažymėjimus; 

20.4. visi darbuotojai, priimami į darbą būtų patikrinti pagal Vidaus reikalų ministerijos ir policijos 

registrus. Pagal paslaugos tiekėjo pateiktus sąrašus priimamų darbuotojų patikrinimą atliks įstaiga; 

20.5. maisto gaminimui reikalingi visi maisto produktai, žaliavos, įvairūs reikmenys į įstaigos 

teritoriją bus įvežami paslaugos tiekėjo transportu ar subtiekėjų transportu (apie kuriuos įstaigos 

administracija bus informuota iš anksto raštu), lydint paslaugos tiekėjo darbuotojui, su tam tikslui 

įstaigos išduotais leidimais;  

20.6. vykdant šiluminį maisto apruošimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 

termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę. 

21. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos tiekėjas privalės užtikrinti: 

21.1. draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į pataisos namų teritoriją arba iš pataisos 

namų teritorijos;  

21.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių ir higienos 

normų užtikrinimą ir vykdymą; 

21.3. visų rūšių kenkėjų kontrolės programų (dezinsekcijos, deratizacijos ir kt.) vykdymą;  

21.4. maisto gaminimo patalpų ir įrangos tinkamą naudojimą, higieninę švarą, epidemiologinę 

saugą; 

21.5. teisės aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto gaminimui, 

sandėliavimą ir saugojimą;  

21.6. teisės aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto produktų 

ir žaliavų atliekų, taip pat šalutinių gyvūninių produktų atliekų, susidariusių gamybos proceso metu 

ir neišduoto maitinimui pagaminto maisto, maisto likučių tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos 

teritorijos; 

21.7. teisės aktais nustatyta tvarka utilizuoti susikaupiančias maisto atliekas riebalų gaudytuvuose ir 

užtikrinti reikalaujamą išleidžiamų į kanalizaciją vandens nuotekų kokybę;  

21.8. tvarkingą elektros ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisų eksploataciją. 

22. Pagamintą maistą nuteistiesiems išduoda ir išdalina paslaugos tiekėjo atsakingi darbuotojai.  

23. Išduoti pagamintą maistą leidžia pataisos namų budintieji, remdamiesi pataisos namų Sveikatos 

priežiūros tarnybų darbuotojų juslinio patikrinimo rezultatais, įrašytais pagaminto maisto kokybės 

įvertinimo žurnale. Be Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo ir pataisos 

namų budinčiųjų leidimo išduoti maistą draudžiama. 

24. Paslaugos tiekėjo darbuotojams ir darbuotojams, kuriems į pataisos namų teritoriją būtina 

patekti su transporto priemone, pagal pataisos namų direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimą bus 

išduodami atitinkami leidimai. Būtinas reikalavimas minėtiems asmenims – neturėti teistumo, o jų 

artimieji giminaičiai (tėvai, įtėviai, sutuoktinis, brolis, sesuo, vaikai, įvaikiai) negali būti atliekantys 

laisvės atėmimo bausmę. Atsiradus tokiems atvejams, nedelsiant raštu informuoti atitinkamos 

įstaigos administraciją. 

25. Pataisos namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija turės teisę bet kuriuo metu patikrinti 

teikiamos paslaugos kokybę. Už netinkamą sutarties vykdymą, pagal komisijos nustatytą faktą ir 

aktu įformintą sutarties pažeidimą paslaugos tiekėjui bus taikomos maitinimo paslaugos pirkimo-

pardavimo sutartyje ir Civiliniame kodekse numatytos atitinkamos sankcijos. 

26. Konkursą laimėjęs ir paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašęs paslaugos tiekėjas privalės 

gauti ir per vieną mėnesį pateikti pataisos namams visus teisės aktais numatytus dokumentus 

(licencijas, leidimus ir kt.), reikalingus pradėti vykdyti sutartį. 

27. Nuteistųjų maitinimo paslaugos turės būti pradedamos teikti ne vėliau kaip kitą dieną po 
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maitinimo paslaugų sutarties teikimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip kitą dieną po naudojamų 

patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

28. Paslaugos tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti maisto gaminimo patalpų, komunalinio ūkio 

priežiūrą ir einamąjį remontą. Į komunalinio ūkio sąvoką įeina: išnuomotų patalpų valymas ir 

šiukšlių iš jų šalinimas; vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos prietaisų išnuomotose patalpose 

priežiūra, išskyrus išnuomotų patalpų sienose, grindyse ir lubose paslėptus tinklus; išnuomotų 

patalpų elektros ir telefono įrengimų priežiūra ir aptarnavimas, išskyrus sienose, grindyse ir lubose 

paslėptus tinklus, sugedusių durų, esančių išnuomotose patalpose, spynų remontas ir keitimas, 

perdegusių elektros lempų išnuomotose patalpose keitimas ir pan. 

29. Visi mokėjimai bus atliekami eurais. Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM sąskaitos 

faktūros pagal perkančiosios organizacijos atsakingo darbuotojo ir tiekėjo pasirašytas pažymas apie 

per dekadą suteiktų paslaugų apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, dirbusių nuteistųjų 

vegetarių skaičių, nedirbusių nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarių skaičių, nuteistųjų, 

kurioms skirtas dietinis maitinimas skaičių, nėščių nuteistųjų skaičių, maitinančių krūtimi nuteistųjų 

skaičių, nepilnamečių nuteistųjų skaičių, nuteistųjų gyvenančių mieste skaičių, kūdikių ir vaikų iki 3 

m. amžiaus skaičių, kuriems suteikta maitinimo paslauga. Mokėjimui atlikti pateikiama PVM 

sąskaita faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų darbuotojų. 

Už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytais paslaugų 1 dienos įkainiais bus atsiskaitoma 3 kartus per 

mėn., t. y. už faktiškai suteiktas paslaugas už praėjusią dekadą pagal paslaugų tiekėjo pateiktą 

tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi po 

PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

30. Už paslaugos tiekėjo suvartotą šaltą vandenį, karštą vandenį, elektros energiją turės būti 

atsiskaitoma pagal apskaitos prietaisų duomenis, už šilumos energiją – proporcingai nuo bendro 

įstaigos ploto pagal įstaigos pateiktas sąskaitas faktūras.  

31. Maitinimo paslaugos pirkimo sutarčiai pasibaigus paslaugos tiekėjas privalės nedelsdamas 

atlaisvinti ir perduoti pataisos namams priklausiančias patalpas pagal perdavimo-priėmimo aktą.  

32. Paslaugos pirkimo ir patalpų nuomos sutartims pasibaigus, patalpų pagerinimai, taip pat įranga, 

kuri negali būti atskirta nepakenkiant patalpoms, be papildomo mokesčio bus nedelsiant perduoti 

Pataisos namų nuosavybėn pagal priėmimo-perdavimo aktą. Visi kiti pagerinimai ir materialusis 

turtas, kurie gali būti atskirti, lieka paslaugos tiekėjo nuosavybėje ir paslaugos tiekėjas privalo 

nedelsdamas juos pašalinti iš įstaigos teritorijos.  

33. Paslaugos pirkimo ir patalpų nuomos sutartys gali būti nutrauktos vienu metu Šaliai raštu įspėjus 

kitą Šalį prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Perkančioji organizacija bet kada turi teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties nevykdymo, apie tokį Sutarties nutraukimą 

pranešdamas Paslaugos teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

Paros maitinimo kaina nebus skaidoma atskirai pusryčiams, pietums ar vakarienei. 

34. Paslaugos tiekėjo teikiamame pasiūlyme į paros maitinimo kainas turi būti įskaityti visi tiekėjo 

mokami mokesčiai ir visos su paslaugos teikimu patiriamos tiekėjo išlaidos (tiekėjo išlaidos maisto 

produktams įsigyti, maisto pagaminimo ir visos kitos su paslaugos teikimu tiekėjo patiriamos 

išlaidos).  

35. Nuteistųjų maitinimui maistas turi būti ruošiamas iš maisto produktų, pilnai atitinkančių 

reikalavimus: 

Pienas termiškai apdorotas geriamasis pienas, pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis 

privalomuosius termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 

2004 m.balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „Dėl privalomųjų A klasės sviesto kokybės 

reikalavimų patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 „Dėl 

privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Kefyras pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl 

raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žemės Ūkio ministro 

įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Varškė  pusriebė, riebalų kiekis – 9 proc., atitinkanti privalomuosius varškės ir varškės gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl 
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privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Varškės sūris liesas, riebalų kiekis mažiau kaip 1 proc., atitinkantis privalomuosius varškės ir 

varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu 

Nr. 448 „Dėl privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ 

ministro 2005 gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Glaistytas sūrelis glaistytas šokoladiniu glaistu, atitinkantis privalomuosius varškės ir varškės 

gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 

„Dėl privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 

gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Saldus varškės sūrelis atitinkantis privalomuosius varškės ir varškės gaminių kokybės 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl privalomųjų 

varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 gegužės 6 d. 

įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 

Grietinė 30 proc. riebumo, atitinkanti kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. 

balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“. 

Fermentinis sūris vidutinio riebumo, sausosios medžiagos riebalų kiekis lygus arba daugiau 

kaip 25 proc., bet ne daugiau kaip 45 proc., atitinkantis privalomuosius fermentinių sūrių kokybės 

reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų 

kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (ŽU ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 

redakcija). 

Jogurtas riebumas – 2,5 proc., desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais, atitinkantis 

privalomuosius raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei 

kai kurių Žemės Ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Geriamasis jogurtas riebumas – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 

kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl 

raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žemės Ūkio ministro 

įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 

Sviestas pieno riebalų kiekis –  82 proc, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 

Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 

Kiaulienos skerdena skerdenos pusė, atšaldyta, su oda, 1 kategorija, raumeningumo klasė U, 

tiekiama skerdenos pusėmis be galvos ir kojų, atitinkančios privalomuosius kiaulių skerdenų 

kokybės ir klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žemės ūkio ministro 2002 

m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „Dėl kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos 

techninio reglamento“ (su pakeitimais). 

Kiaulienos kumpis atšaldytas, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 

arba lygiavertis. 

Kiaulienos mentė atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 

arba lygiavertis. 

Kiaulienos šoninė atšaldyta, be kaulų ir odos, LST 1921:2003 arba lygiavertis. 

Kiaulienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, atitinkantis Tarybos 

direktyvą 94/65/EB. 

Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, LST 1921:2003, 

arba lygiavertis. 

Jautienos skerdena atšaldyta, B kategorija, raumeningumo klasė R, vidutinės riebumo klasės, 

tiekiama skerdenos pusėmis, atitinkančiomis privalomuosius galvijų skerdenų kokybės ir 

klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 

25 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio 

reglamento patvirtinimo“. 

Jautienos kumpis atšaldytas, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 

lygiavertis. 
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Jautienos mentė atšaldyta, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 

lygiavertė. 

Jautienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau 20 procentų, atitinkantis Tarybos direktyvą 

94/65/EB. 

Paukštiena  vištiena, kalakutiena – gerai išvirusi mėsa, nuimta nuo kaulų kuo didesniais gabalais 

ar skerdenėlės dalimis, be kaulų, gyslų, kremzlių ir odelių (atskiros skerdenėlių dalys gali būti ir su 

odelėmis), atitinkanti HN 15-2005, reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004 „Greitai 

uţšaldytų maisto produktų techninio reglamento“ reikalavimus. Atšaldyta arba sušaldyta.  

Viščiukų broilerių atšaldyta, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 krūtinėlės file be odos ir 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91. 

Galvijų širdys atšaldytos arba sušaldytos, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) 

standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.  

Karštai rūkyta dešra pirmos rūšies,pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003. 

Virta dešra pirmos rūšies, LST 1919:2003. 

Virtos dešrelės pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003. 

Troškintos jautienos konservai gatavos mėsos kiekis mėsos konservuose (masės procentais) turi 

būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti nuo 250 g iki 500 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 

metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 

Šaldyta žuvis silkė,ar kt. sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g., LST 

1907:2004. 

Silkė sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g,  LST 1908:2004. 

Žuvies faršas menkės, sušaldytas, LST 1782:2003, arba lygiavertis. 

Žuvies konservai aliejuje išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai 

nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004. 

Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis 

kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004. 

Duona ruginė sijotų ruginių miltų, padinė arba forminė, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Duona kvietinė kvietinių miltų 812 duona, padinė arba forminė, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Kvietiniai džiūvėsėliai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Batonas pagamintas iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 40 proc. iki 45 proc., LST 1808:2003 

arba lygiavertis. 

Bandelė pagaminta iš kvietinių miltų 550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 50, 70 ir 100g 

svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Bandelė saldi pagaminta iš kvietinių miltų550 D, drėgnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 70 – 100g 

svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Meduoliai glaistyti, be įdaro, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 

Sausainiai  pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 

Traškučiai drėgnis iki 13 proc., LST 1808:2003 arba lygiavertis. 

Vafliai su įdaru pagal veikiančią NTD. 

Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 

Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 812 D, pagal veikiančią NTD. 

Perlinės kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Kvietinės kruopos pirmo numerio, atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 

kokybės reikalavimų”. 

Miežinės kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Avižinės kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 

Avižiniai dribsniai atitinkantys privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 
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Grikių kruopos branduoliai, atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, 

patvirtintus ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 

kokybės reikalavimų”. 

Ryžių kruopos šlifuoti baltieji ryžiai, LST ISO 7301:2004 arba lygiavertis. 

Manų kruopos LST 1548:2004 arba lygiavertis. 

Žirnių kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 

ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės 

reikalavimų”. 

Obuoliai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004. 

Kriaušės II klasės, stambiavaisės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004. 

Bananai II klasės, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94. 

Apelsinai II klasės, skersmuo-77-88 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001. 

Mandarinai II klasės, skersmuo-50-60 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001 

Česnakai I klasės, minimalus skersmuo-30 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97. 

Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., kriaušės 20 proc., obuoliai 20 proc., 

abrikosai 20 proc.), pagal veikiančią NTD. 

Džemas ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. 

vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 

2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 

patvirtinimo” pakeitimo”. 

Sultys ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. 

vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 

2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 

patvirtinimo” pakeitimo”. 

Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 

Konservuotos rūgštynės druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., pagal veikiančią NTD. 

Aliejus  saulėgrąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 

Maistinė acto rūgštis (9 %) pagal veikiančią NTD. 

Cukrus ŽŪ ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl cukraus, skirto žmonėms 

vartoti, techninio reglamento” (su pakeitimais). 

Natūralus medus LST 1466:2004 arba lygiavertis. 

Sausi pusryčiai kukurūzų dribsniai, pagal veikiančią NTD. 

Valgomoji druska joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, LST 1930:2003 arba lygiavertis. 

Pupelės baltos, pagal veikiančią NTD. 

Juodosios arbatžolės LST ISO 3720+AC:2004 arba lygiavertis. 

Bulvių krakmolas pagal veikiančią NTD. 

Kiaušiniai A klasės, M svorio kategorijos nuo 53 g iki 63 g svorio, išfasuoti po 10 ar dėžėmis, 

Tarybos reglamentas (EEC) Nr. 1907/90 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003. 

Mineralinis vanduo natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5 l, HN 28:2003 „Natūralaus 

mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai”. 

Kakavos milteliai atitinkantys privalomuosius kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 

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

Sultinys koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 

Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 

Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 

Bulvės - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

ne mažesnės kaip 6 cm skersmens; 

Kopūstai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, kiekį sudaro: švieži kopūstai , rauginti kopūstai. Švieži kopūstai turi būti nepažeisti, 

gūžės kietos; 

Morkos - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

morkos turi būti švarios, nepažeistos, ne mažesnės kaip 15 cm; 

Burokėliai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, burokėliai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 6 cm skersmens; 
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Svogūnai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus, svogūnai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 3 cm skersmens; 

Pomidorai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 

reikalavimus; 

Agurkai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 

kiekį sudaro: agurkai švieži ir sūdyti. 

Pastaba. Daržoves, šviežius vaisius ir uogas keisti atsižvelgiant į metų sezoną (ketvirčio bėgyje, 

atsižvelgiant į sezoną, turi būti tiekiamos ne vienos rūšies daržovės, vaisiai ir uogos). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

Maitinimo paslaugos 

teikimo aprašo  

     1 priedas  

 

IŠNUOMOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

Nr. Patalpa Plotas m² 

1 Virtuvės patalpos, esančios Administraciniame pastate, 

patalpų indeksai – I-26, I-27, I-28, I-29, I-30, II-76, II-77, 

II-78, II-79, II-80, II-81, II-82, pastato, kuriame yra 

patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1015 

245,18 m
2
 

2 Maisto produktų laikymo patalpos, esančios Buitinis- 

garažai pastate, patalpų indeksai – I-1, pastato , kuriame 

yra patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1074; 

 

37,62 m
2
 

3 Daržovių laikymo patalpos, esančios Vaikų darželis- 

lopšelis pastate, patalpų indeksai – II-1, II-2, II-5, II-6, II-

7, pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris – 2789-

3000-1060; 

324,38 m
2
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Maitinimo paslaugos teikimo pirkimo 

 ir patalpų nuomos sutarties 2 priedas   

 

 

 

 

IŠNUOMOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 

 

 

 

Nr. Patalpa Plotas m² 

1 Virtuvės patalpos, esančios Administraciniame pastate, 

patalpų indeksai – I-26, I-27, I-28, I-29, I-30, II-76, II-77, 

II-78, II-79, II-80, II-81, II-82, pastato, kuriame yra 

patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1015 

245,18 m
2
 

2 Maisto produktų laikymo patalpos, esančios Buitinis- 

garažai pastate, patalpų indeksai – I-1, pastato , kuriame 

yra patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1074; 

 

37,62 m
2
 

3 Daržovių laikymo patalpos, esančios Vaikų darželis- 

lopšelis pastate, patalpų indeksai – II-1, II-2, II-5, II-6, II-

7, pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris – 2789-

3000-1060; 

324,38 m
2
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Maitinimo paslaugos teikimo pirkimo 

 ir patalpų nuomos sutarties 3 priedas   

 

 

 

 

(Pasižadėjimo dėl įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais forma) 
 
 
 

(pataisos įstaigos pavadinimas) 
 

PASIŽADĖJIMAS DĖL ĮSTATYMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI 

SANTYKIUOSE SU NUTEISTAISIAIS 
 

20_ - _____ - ____ 
 

(sudarymo vieta) 
 

Aš, 
 

(pareigos, vardas ir pavardė, gimimo metai) 
 

esu supažindintas su pataisos namų vidaus tvarka. Pasižadu nepalaikyti bet kokio pobūdžio ryšių su 

nuteistaisiais, nesusijusių su tiesioginių pareigų vykdymu, laikytis pataisos namų vidaus tvarkos ir 

kitų teisės aktų reikalavimų. 

Man išaiškinta atsakomybė už Suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus. 
 
 
 
 

(instruktuoto asmens parašas) 
 
 

Instruktavo 

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

20_ -__ -_ 

 


