
INFORMACIJA APIE LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

Maitinimo paslaugos pirkimas 

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Panevėžio pataisos 

namai, įmonės kodas 188721848 

I.1.1. Adresas, pašto kodas: P. Puzino g. 12, Panevėžys 

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, 

interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Romas Smalioris, tel. 

+370 45 463 993, faksas + 370 45 467 558, el. paštas ukis@paneveziopn.lt  

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 184954. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS: 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos pirkimas. 

      II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 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  (žiūrėti 

pirkimo objekto techninę specifikaciją). 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos. 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI 

SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta sutarčių (preliminarių sutarčių)): 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):   

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešoji 

įstaiga „Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871. 

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su/be PVM):  141346,40/116815,21 Eur 

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina, tinkamas 

pasiūlymas. 

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų 

dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nėra. 

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2017-04-07. 
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