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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Kybartų pataisos namai (toliau vadinama perkančiąja organizacija arba pataisos namai) 
atlieka nuteistųjų maitinimo paslaugos (toliau – maitinimo paslauga) pirkimo procedūras 
supaprastinto atviro konkurso (toliau – konkursas)  būdu. Perkančiosios organizacijos adresas: J. 
Bili ūno g. 14, Kybartai, LT-70423  Tel. (8 342) 30 003, faksas (8 342) 30 101, įstaigos kodas 
188720027, įgaliotas asmuo: Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Dainora Puskunigienė, tel. (8 342) 
30 003, elektroninio pašto adresas: administracija@kybartupn.lt. 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, 
Nr. 25-1174) (toliau vadinama Viešųjų pirkimų įstatymas). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, 
Kybartų pataisos namų viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Kybartų pataisos 
namų direktoriaus  2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 7-10/14 (toliau – Taisyklės) ir paskelbtomis 
Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS), Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2 262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso 
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sąlygos). 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS, taip pat perkančiosios organizacijos 
internetiniame tinklalapyje adresu www.kybartupn.lt. 

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

1.6. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoti ūkio 
subjektai atitinkantys tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nurodytus šių sąlygų 3 dalyje.  

1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja ir turi paramos gavėjo statusą. 
1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:  
1.8.1. skelbimas apie pirkimą; 
1.8.2. supaprastinto atviro konkurso sąlygos (kartu su priedais); 
1.8.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu 

bus); 
1.8.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 
1.9. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti Paslaugos 
teikėjai. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir Paslaugos teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Paslaugos 
teikėjai. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Pirkimo objektas – nuteistųjų maitinimo paslauga.  
2.2. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.  
2.3. Paslaugos teikėjų siūloma paslauga turi atitikti reikalavimus, numatytus konkurso 

sąlygų 3 priede.  
2.4. Maitinimo paslauga  turi būti teikiama perkančiajai organizacijai adresu: J. Biliūno g. 

14, Kybartai, LT-70423. 
2.5. Maitinimo paslauga  perkama 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sudaryta 

pirkimo sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta dar 2 kartus po 12 mėnesių. Maksimali bendra 
sutarties trukmė ne ilgesnė nei 3 metai.  

    
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 
3.1. Paslaugos teikėjai, dalyvaujantys pirkime, privalo atitikti šiuos minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus: 
1 lentelė 

Eil. 
Nr.  

Kvalifikacijos reikalavimai  Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai  

Bendra informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai ir dalyviai  
3.1.1  Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

Paslaugos teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, 
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys 
(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio 
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 
Paslaugos teikėjo apskaitos dokumentus, neturi 
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl 
Paslaugos teikėjo (juridinio asmens) per 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
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pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 
už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 
jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 
gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą,  dėl 
kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 
apibrėžtus nusikaltimus. 

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 
CVP IS priemonėmis. 

3.1.2  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 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. 

1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia 
Valstybės įmonės Registrų centro išduotą 
išrašą 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. 
Nurodytas 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 CVP IS priemonėmis. 
2) Tiekėjo deklaracija  (pagal konkurso 
sąlygų 2 priedą),     patvirtinanti, kad tiekėjas 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba 
atitinkamos užsienio šalies išduotas 
dokumentas,     patvirtinantis, kad tiekėjas 
nėra su kreditoriais  sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia 
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priverstinio likvidavimo procedūros ar 
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 klausimų. Pateikiama 
skaitmeninė dokumento kopija CVP IS 
priemonėmis. 

3.1.3  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 
su mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas, 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 CVP IS priemonėmis. 

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

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 
kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 
teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio 
draudimo fondo įstaigų, susijusių su 
Valstybinio socialinio draudimo fondo 
administravimu, išduotą dokumentą, arba 
pateikia valstybės įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 
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, 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 CVP IS 
priemonėmis. 

3.1.5  
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga 
pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

1) Paslaugos teikėjo (juridinio asmens) 
registravimo pažymėjimas ir kiti dokumentai, 
patvirtinantys Paslaugos teikėjo teisę teikti 
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maitinimo paslaugas arba užsienio šalies 
atitinkamos institucijos (profesinių ar veiklos 
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip 
yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 
yra įregistruotas) išduoti dokumentai ar 
priesaikos deklaracija, liudijanti Paslaugos 
teikėjo teisę teikti maitinimo paslaugas. 
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija 
CVP IS priemonėmis.  
2) Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo 
pažymėjimas, išduotas  Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas. Pateikiama skaitmeninė 
dokumento kopija CVP IS priemonėmis.  

 
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

 
2 lentelė 

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

3.1.6 Paslaugos teikėjo apyvarta, susijusi su 
maitinimo paslaugos teikimu, per 
paskutinius 3 finansinius metus, arba nuo 
Paslaugos teikėjo įregistravimo dienos 
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 
finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 
0,75 pasiūlymo vertės. 

Paslaugos teikėjo įvykdytų maitinimo 
paslaugų teikimo sutarčių, nurodant 
kiekvienos iš jų vertę,  sąrašas per 
paskutinius 3 finansinius metus,  arba nuo 
Paslaugos teikėjo 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 CVP IS priemonėmis.  

3.1.7 Tiekėjas per paskutinius tris metus arba per 
laiką nuo įregistravimo dienos, (jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 
finansinius metus) turi būti sėkmingai 
įvykdęs bent vieną maitinimo paslaugos 
teikimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 
0,25 pasiūlymo vertės. 

Įvykdytų sutarčių, susijusių su siūlomų 
paslaugų teikimu, 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 sutartis. Jeigu užsakovai, nevykdo 
veiklos ar dėl kitų priežasčių negali išduoti 
tokios pažymos, Tiekėjas pateikia savo 
deklaraciją. Pateikiamos skaitmeninė 
dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. 

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 
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tiesiogiai pas sutarčių sąraše nurodytus 
paslaugų gavėjus. Pateikiamos skaitmeninės 
dokumentų kopijos CVP IS priemonėmis. 

3.1.8 Tiekėjas turi būti įdiegęs maisto saugos 
vadybos sistemą, atitinkančią ISO 
22000:2005 standartą arba lygiavertę.  

Akredituotos nepriklausomos institucijos 
išduotas galiojantis sertifikatas arba 
lygiavertis dokumentas. Pateikiama 
skaitmeninė dokumento kopijas CVP IS 
priemonėmis. 

3.1.9 Tiekėjas turi (nuosavybės teise), nuomoja ar 
panaudos pagrindais naudoja  patalpas, 
tinkamas maisto ruošimui. 
 

1) Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas 
turi (nuosavybės teise), nuomoja ar 
panaudos pagrindais naudoja  patalpas, 
tinkamas maisto ruošimui; 
2) Pateikiamas šių patalpų maisto tvarkymo 
subjekto patvirtinimo pažymėjimas. 
Pateikiamos  skaitmeninės dokumentų 
kopijos CVP IS priemonėmis. 

*Pastabos: 
1) 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 Paslaugos teikėjo deklaracija (pateikiama atitinkamo 
dokumento skaitmeninė kopija); 

2) 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; 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, 
Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 
legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699); 

4) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo 3.1.2 1) ir  3.1.4 
punktuose nurodytų kvalifikaciją įrodančių dokumentų pateikti neprivalo. Neatlygintinai prieinami 
duomenys apie Paslaugos tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi  
Perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Jeigu perkančiajai 
organizacijai ši informacija paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną bus neprieinama, ji 
pasilieka sau teisę prašyti Paslaugos tiekėjų pateikti šiuos dokumentus po pasiūlymų pateikimo 
termino dienos. Dokumentai privalo atitikti 3.1.2 1) ir  3.1.4 punktuose nustatytus terminus ir 
reikalavimus.   

3.2. Vietoj 1 lentelės  3.1.5 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų 
pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį 
pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji 
organizacija turi teisę paprašyti Paslaugos teikėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

3.3. Jei konkurse dalyvauja dalyvių grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, ji turi pateikti:  
3.3.1. 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. Pirkimo-pardavimo sutartis, įskaitant mokėjimus, vykdoma tik su atsakinguoju 
partneriu;  

3.3.2. Jungtinės veiklos vardu pasiūlymą pasirašiusio asmens (asmenų) įgaliojimą 
(įgaliojimus), jei pagal jungtinės veiklos sutartį turi būti išduotas atskiras įgaliojimas; 
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3.3.3. Reikalavimus, keliamus dalyviui 3.1.1.– 3.1.5. punktuose turi atitikti kiekvienas pagal 
jungtinės veiklos sutartį veikiantis partneris. Kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus 3.1.6. - 3.1.9. 
punktuose, turi atitikti bent vienas  jungtinės veiklos partneris.  

3.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 
pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 
grupė veiktų kaip juridinis asmuo. 

3.5. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl paslaugų teikėjo atitikimo 
kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į kompetentingas 
institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją apie paslaugų teikėją. 

3.6. Paslaugos teikėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis 
pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 

4. PASIŪLYM Ų RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

4.1. Pateikdamas pasiūlymą, paslaugos teikėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir 
patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam 
pirkimo sutarties įvykdymui. 

4.2. Paslaugos teikėjo pasiūlymą sudaro raštu (CVP IS priemonėmis) pateiktų dokumentų 
duomenų visuma: 

4.2.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina 
Lt. su visais privalomais mokesčiais, nurodant 2 vietas po kablelio; 

4.2.2. atsakymai į CVP IS priemonėmis suformuotus kvalifikacijos klausimus; 
4.2.3. pridėtos kvalifikacijos reikalavimų atitikimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų 

skelbime apie pirkimą, skaitmeninės kopijos*; 
4.3. pateiktos kitos reikalaujamų dokumentų skaitmeninės kopijos*: 
4.3.1. užpildytas pasiūlymas pagal konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimus. Į pasiūlymo 

kainą įskaičiuotos visos Paslaugos teikėjo patiriamos išlaidos  (maisto produktų įsigijimo, maisto 
pagaminimo, pagaminto maisto tiekimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos) ir 
visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai; 

4.3.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija* (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); 
4.3.3. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas. Šio dokumento skaitmeninė kopija*, jį 

pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“;  
4.3.4. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę 

pasirašyti Paslaugos teikėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija* (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu 
parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

4.3.5. kiti reikalaujami dokumentai. 
*Pastaba. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 
4.4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje 
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti 
paslaugos teikėjai. Visi dokumentai, patvirtinantys paslaugos teikėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso 
sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti 
pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Paslaugos 
teikėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, 
licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų 
kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų 
formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). 

4.5.  Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. 

4.6. Paslaugos teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei 
atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimų biuro ar notaro patvirtintas 
vertimas į lietuvių kalbą.  
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4.7. Paslaugos teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio 
subjektų grupės narys. Jei Paslaugos teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio 
subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 
Laikoma, kad Paslaugos teikėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą 
pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

4.8. Paslaugos teikėjas Konkurso  sąlygų 1 priede, Pasiūlyme, turi nurodyti subtiekėjus 
(subteikėjus), kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti, (toks nurodymas nekeičia pagrindinio 
Paslaugos teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

4.9. Paslaugos teikėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Paslaugos teikėjui 
pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) 
bus atmesti. 

4.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. balandžio 3 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos 
Respublikos laiku). Paslaugos teikėjui paprašius, perkančioji organizacija patvirtina, kad Paslaugos 
teikėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

4.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka ir išsiunčia visiems Paslaugos teikėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.  

4.12. Paslaugos teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 
konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau 
vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Paslaugos teikėjo 
pateiktos informacijos, kurią Paslaugos teikėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią 
viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Paslaugos teikėjo nurodoma 
kaip konfidenciali. Jei Paslaugos teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad 
tokios Paslaugos teikėjo pasiūlyme nėra. 

4.13. Pasiūlymas galioja jame Paslaugos teikėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne 
trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymo pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme 
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo 
dokumentuose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, 
kad Paslaugos teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Paslaugos teikėjas gali 
atmesti tokį prašymą.  

4.14. Paslaugos teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba 
atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, Paslaugos teikėjas 
turi jį pateikti iš naujo. Vėliau toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus 
pripažįstamas galiojančiu. 

4.15. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, 
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

4.16. Perkančioji organizacija neatlygina Paslaugos teikėjams išlaidų, patirtų rengiant ir 
pateikiant pasiūlymus. 

 
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS  

 

5.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Paslaugos teikėjų iniciatyva, 
jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai 
paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 4 
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

5.3. Atsakydama į kiekvieną Paslaugos teikėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso 
sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 5.1 punkte nurodytam terminui, 
arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija 
paaiškinimus, patikslinimus paskelbia CVP IS ir išsiunčia visiems Paslaugos teikėjams, kurie 
prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino 
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pabaigos. Į laiku gautą Paslaugos teikėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji 
organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji 
organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek Paslaugos teikėjų 
iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS 
priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems Paslaugos teikėjams, bet nenurodo, kuris Paslaugos 
teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.  

5.4. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Paslaugos teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti 
į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau 
kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo 
terminą laikui, per kurį Paslaugos teikėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant 
skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir 
išsiunčiami suinteresuotiems Paslaugos teikėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai. 

5.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 
užtikrinti Paslaugos teikėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų 
Paslaugos teikėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

6. PASIŪLYM Ų GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

6.1. Paslaugos teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantija ar laidavimu. 
Užtikrinimo vertė – 3 (trys) procentai skaičiuojami nuo visos pasiūlymo kainos.  

6.2. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. 
Garantija (laidavimo raštas) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų  nuo pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. 

6.3. Prieš pateikdamas pasiūlymą, Paslaugos teikėjas gali prašyti, kad pirkimą vykdanti 
organizacija patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. 
Pirkimą vykdanti organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti Paslaugos teikėjui atsakymą ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš pirkimą vykdančios 
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. 

 

7. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPL ĖŠIMO PROCEDŪROS 
 

7.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Kybartų pataisos namų administraciniame pastate, 
Ūkio skyriaus viršininko kabinete  (25 kabinetas) adresu J. Biliūno g. 14, LT-70423 Kybartai. 
Pradinis susipažinimas su Paslaugos teikėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, 
prilyginamas vokų atplėšimui. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdžio, kuriame 
atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia 2014-04-03, 10 val. 00 min. 

7.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
Paslaugos teikėjai arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo 
posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę Paslaugos teikėjai arba jų įgalioti atstovai. 

7.3. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems Paslaugos teikėjams ar jų 
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Paslaugos teikėjo pavadinimas, pasiūlyme 
nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas 
pasiūlymas yra patvirtintas Paslaugos teikėjo ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Tuo 
atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 
teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais 
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pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų 1 priedas), neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos skaičiais 
CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“, teisinga bus laikoma skaitinė išraiška, nurodyta pasiūlymo 
formoje (Konkurso sąlygų 1 priedas).  

7.4. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
Paslaugos teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

8. PASIŪLYM Ų NAGRINĖJIMAS IR PASI ŪLYM Ų ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

8.1. Komisija tikrina visų Paslaugos teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų 
atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija 
nustato, kad Paslaugos teikėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji 
privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Paslaugos teikėjo juos papildyti arba paaiškinti 
per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu 
Paslaugos teikėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 
perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.  

8.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio  Paslaugos teikėjo 
minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir 
kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę 
dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Paslaugos teikėjai, kurių kvalifikacijos 
duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

8.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis paprašius, Paslaugos teikėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

8.4. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis paprašo per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija, 
vertindama, ar Paslaugos teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, 
vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 (Žin., 2009, Nr. 119-5131) 
patvirtintu Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimu. Jei 
Paslaugos teikėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.  

8.5. Paslaugos teikėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio 
paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos 
pagrindimo dokumentai, patikslinimai, papildymai arba pateikimas dokumentų: Paslaugos teikėjo 
įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą patvirtinantis dokumentas yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 

8.6.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
8.6.1. Paslaugos teikėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
8.6.2. Paslaugos teikėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
8.6.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 
8.6.4. Paslaugos teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė 

aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 
8.6.5. Paslaugos teikėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepatikslino, 

nepapildė ar nepateikė  pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: 
Paslaugos teikėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento.   

8.6.6. visų Paslaugos teikėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos 
per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.  

8.6.7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Paslaugos teikėjas Komisijos prašymu 
nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 
kainos; 
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8.6.8. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

8.6.9. jei Paslaugos teikėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės 
narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad Paslaugos teikėjas pateikė daugiau kaip 
vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir 
naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

9. PASIŪLYM Ų VERTINIMAS  

9.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.  
9.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal  mažiausios kainos 

kriterijų – pagal visą pasiūlytą maitinimo paslaugos kainą. 
 

10. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
 

10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 
pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai 
šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, 
nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Paslaugos teikėjas, kurio pasiūlymas CVP IS 
priemonėmis pateiktas anksčiau. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas. 

10.2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šio pirkimo sąlygų 
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kiekvienam 
pasiūlymą pateikusiam Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo 
praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį 
pasiūlymą, pasiūlymo atmetimo priežastis (kai tiekėjo pasiūlymas atmestas), priežastis, dėl kurių 
buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo. Tais atvejais, kai 
pasiūlymą pateikė tik vienas paslaugų teikėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas 
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šio pirkimo sąlygų 8.6. ir 3.6.  punktų nuostatas. 

10.3. Perkančioji organizacija, gavusi Paslaugos teikėjo raštu pateiktą prašymą, turi 
nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: 

10.3.1. Paslaugos teikėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo 
charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip 
pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;  

10.3.2. Paslaugos teikėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, 
taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės 
neatitinka funkcinių reikalavimų. 

10.4. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 10.3 punktuose nurodytais atvejais negali 
teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, 
teisėtiems Paslaugos teikėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, 
taip pat neteikiama tokia informacija, kurią Paslaugos teikėjas nurodė kaip konfidencialią. 

10.5. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 
terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). 
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas Paslaugos teikėjas yra tas, su 
kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų dalyvių. 

10.6. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
pripažintas laimėjusiu. Paslaugos teikėjui sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą 
laimėjęs Paslaugos teikėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos 
nurodytą terminą. Pirkimo sutartims pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba 
nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

10.7. Jeigu Paslaugos teikėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu 
atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia 
konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį 
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 
sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Paslaugos teikėjui, kurio 
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pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Paslaugos teikėjo, atsisakiusio sudaryti 
pirkimo sutartį. 

11. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

11.1. Paslaugų teikėjų pateiktos pretenzijos perkančiajai organizacijai, pateikti parašymai ar 
pareikšti ieškiniai teismui nagrinėjami  Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

 

 12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

12.1. Su konkursą laimėjusiu paslaugos teikėju bus sudaroma maitinimo paslaugos pirkimo-
pardavimo sutartis. 

12.2. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu maitinimo paslaugos pirkimo 
supaprastintą atvirą konkursą. 

12.3. Maitinimo paslaugų teikimo Pirkimo-pardavimo sutarties projektas, atitinkantis šias 
konkurso sąlygas pateikiamas konkurso sąlygų  4  priede. 

12.4. Paslaugos teikėjas pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu privalo pateikti 
sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo 
bendrovės garantiją arba laidavimą - 5 (penkis) procentus nuo sudaromos  pirkimo sutarties kainos. 
Sutarties galiojimo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką ir 1 mėnesį po sutarties 
pasibaigimo, t.y. 13 mėnesių. Nepateikus garantijos ar laidavimo bus laikoma, kad Paslaugos 
teikėjas atsisakė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. 

12.5. Perkančiosios organizacijos pateikto viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekto 
esminių sąlygų konkurso Paslaugos teikėjas keisti negali.  

12.6. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 
keičiamos, išskyrus tokias pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti 
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra 
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.  

12.8.  Pirkimo-pardavimo sutarties įkainiai (vienos paros maitinimo kaina) sutarties 
galiojimo metu gali būti keičiama(os) tais atvejais: 

12.8.1 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; 

12.8.2. 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;    

12.8.3. jeigu maisto produktų vidutinis kainų pokytis rinkoje, lyginant einamųjų metų sausio 
mėn. kainas su parėjusių metų sausio mėn. kainomis (pagal Statistikos departamento oficialiai 
paskelbtus duomenis) yra didesnis arba mažesnis kaip 10 procentų.  

12.9. Pasikeitus nuteistų asmenų valgiaraščiams, maitinimo Paslaugos teikėjas, nekeisdamas 
sutarties kainos, turės vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Valgiaraščių pakeitimai yra nežymūs, 
todėl tai neturės įtakos maisto produktų įsigijimo kainoms. 

12.10. Įkainiai (vienos paros maitinimo kaina), Sutarties galiojimo metu gali būti 
perskaičiuojami vienos iš sutarties šalių iniciatyva. Pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių 
papildomu susitarimu prie Sutarties, po  teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, paros maitinimo 
išlaidų normų dydį įsigaliojimo arba 12.8.3. punkte nurodytais pagrindais - įforminus pakeitimus.   

12.11. Maitinimo paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma 12 mėnesių. Sudaryta 
sutartis abiejų šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių. Maksimali bendra sutarties 
trukmė ne ilgesnė nei 3 metai.  
 

____________________ 
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Konkurso sąlygų 
priedas Nr.  1 
 

(Pasiūlymo formos pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Paslaugos teikėjo 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 NUTEIST ŲJŲ MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO 
 

____________ Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Paslaugos teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja 
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 
 

 
 

Paslaugos teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 
 

 
 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 
elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos  
 

 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo „Nuteistųjų maitinimo 

paslaugos“ sąlygomis, nustatytomis: 
1) supaprastinto atviro konkurso  skelbime; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų 
skaitmeninės kopijos yra tikros.  

 
 4. Paslaugos teikėjas siūlo nuteistųjų maitinimo paslaugą: 

 
Pavadinimas 

Maitinamų 
nuteistųjų  
skaičius per 
dieną* 

1 paros 
maitinimo 
kaina Lt be 
PVM  

1 paros 
maitinimo 
kaina Lt 
su PVM 

Maitinimo 
parų 
skaičius 
per 12 mėn. 

12 mėn. 
maitinimo  
kaina, Lt su 
PVM (2 x 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 
Dirbantys vyrai 50   365  
Dirbantys vyrai 
(vegetarai) 

10 
 

  365  
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Nedirbantys vyrai 350   365  
Nedirbantys vyrai 
(vegetarai) 

30   365  

Sausas davinys 440   7  
Iš viso maitinimo paslaugos kaina:  

 
Viso pasiūlymo kaina _____________________________________________Lt su PVM.  
                                                     (nurodoma skaičiais ir žodžiais)  
 
Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.  
Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo 

kainos, nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“, teisinga bus laikoma skaitinė 
išraiška, nurodyta šioje pasiūlymo formoje.  

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

-) iki 20 % .      

                                                                                                                      
Į pasiūlymo kainą turi b ūti įskaičiuotos visos paslaugos teikėjo patiriamos išlaidos  

(maisto produktų įsigijimo, maisto pagaminimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu susijusios 
išlaidos) ir visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai. 

Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje 
galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus.  

 
5. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus): 

Eil.
Nr. 

SubPaslaugos teikėjo (subteikėjo) pavadinimas  

  
  

Pildyti tuomet, jei  sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). 
 
6. 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. Paslaugos teikėjas negali nurodyti, kad 
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

 
 
 
 

Pastabos:  
Pildydamas šią formą Paslaugos teikėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias 

nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 6 punktus. 5 ir 6 punktų Paslaugos teikėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei 

 

                              (Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)  
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Paslaugos teikėjas 5 ir (ar) 6 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) 
nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. 

Reikalaujama įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti Paslaugos teikėjo 
pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo). 

      Konkurso sąlygų 
                                                                                                  2 priedas  
 

(Paslaugos teikėjo deklaracijos formos pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Paslaugos teikėjo 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, ______________________________________________________________ , 

(Paslaugos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 

(Paslaugos teikėjo pavadinimas) 
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame _________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas) 
___________________________________________________________________________ , 

skelbtame 
____________________________________________________________________________ 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 
____________________________________________________________________________ , 

data ir numeris) 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 
 2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 
2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 
 3. Paslaugos teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų 
nustatyta tvarka. 
 4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 
subjektas. 
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(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
 
      Konkurso sąlygų
      3 priedas 
 
  

NUTEISTŲJŲ MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA  
2014 METAI 

 
Kybartų pataisos namai   (toliau - Pataisos namai arba Įstaiga)   numato įsigyti nuteistųjų 

maitinimo teikimo paslaugą supaprastinto atviro konkurso būdu. 

Numatomas sutarties terminas – 1 (vieneri) metai nuo paslaugų pirkimo sutarties 
įsigaliojimo dienos, numatant galimybę sutartį pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Maksimali bendra 
sutarties trukmė ne ilgesnė nei 3 metai. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179), Kybartų pataisos namų viešųjų 
supaprastintų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Kybartų pataisos namų direktoriaus 2014 m. 
sausio 28 d. įsakymu Nr. 7-10/14 (toliau – Taisyklės) ir paskelbtomis Centrinėje Viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 
2000, Nr. 74-2 262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 
teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

 
Maitinimo paslauga turės būti teikiama Pataisos namams adresu J. Biliūno g. 14, LT-70423 

Kybartai. 

Įstaigos nuteistieji turi būti maitinami 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“ (Žin., 2002, Nr. 4-98) ir Asmenų, 
laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 
departamentas) direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 ,,Dėl asmenų, laikomų 
kardomo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 52-1923; pakeitimai: Žin., 2006, Nr. 78-3096; 2007, Nr. 58-2270; 2008, Nr. 19-
716; 78-3094; 2009, Nr. 139-6148; 2010, Nr. 47-2279; 2011, Nr. 30-1424) (toliau – Taisyklės).  

Įstaigos nuteistiesiems maistas turi būti gaminamas ir pateikiamas tris kartus per parą. 
Skiriamų maisto produktų vidutiniai paros kiekiai nustatyti LR teisingumo ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. IR-485 ,,Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.  įsakymo Nr. 
253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 
asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo 
Žin., 2007, Nr. 2-92). Pasiūlyme nurodomos vieno nuteistojo paros maitinimo kainos (Paslaugos 
teikėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, maisto pagaminimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu 
teikėjo patiriamos išlaidos bei mokami mokesčiai)  neturi viršyti daugiau nei 30 procentų šiuo 
įsakymu patvirtintų paros maitinimo išlaidų normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir 
laisvės atėmimo vietose.      

Įstaigos nuteistiesiems pateikiamas maistas turi atitikti Kalėjimų departamento direktoriaus 
įsakymu patvirtintame valgiaraštyje nustatytas normas ir kiekius. 

Valgiaraštis dirbantiems vyrams, valgiaraštis nedirbantiems vyrams, valgiaraštis dirbantiems 
vyrams vegetarams, valgiaraštis nedirbantiems vyrams vegetarams yra patvirtinti Kalėjimų 
departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-138 ,,Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo 
kalinimo ir laisvės atėmimo vietose patvirtinimo“, (Žin., 2011, Nr. 53-2581). Pasikeitus 
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valgiaraščiams Paslaugos teikėjas privalės užtikrinti nuteistųjų asmenų maitinimą, vadovaujantis 
naujais, patvirtintais valgiaraščiais. 

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) – 440, 
iš jų:  

dirbančių vyrų -  50; 
dirbančių vyrų vegetarų - 10; 
nedirbančių vyrų - 350; 
nedirbančių vyrų vegetarų - 30. 
Faktiškai maitinamų dirbančių ir nedirbančių asmenų skaičius gali keistis (+; -)  iki 20 

procentų ir bus tikslinamas 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 
nuteistiesiems, bet ne vėliau, kaip 17,00 val.   

Įstaigos nuteistieji maitinami tris kartus per dieną pagal Pataisos namų direktoriaus 
patvirtintus grafikus. Maistas gali būti gaminamas Įstaigos nuomojamose patalpose arba 
pristatomas. Pagamintas karštas maistas turi būti pristatomas į įstaigą 15 min. iki maitinimo 
pradžios termosuose (nedirbantiems vyrams,  dirbantiems vyrams, vegetarams dirbantiems vyrams, 
vegetarams nedirbantiems vyrams), o kiti produktai maistui skirtoje taroje. Maistas nuteistiesiems 
perduodamas termosuose turi būti atitinkamos temperatūros. Pagamintą maistą nuteistiesiems 
išdalina Paslaugos teikėjo atsakingi darbuotojai: valgykloje, drausmės grupėje, kamerų tipo 
patalpose ir baudos izoliatoriuje. 

Maitinimo laikas: 
- 7,00 val. iki 8,55 val. -  pusryčiai; 
- 11,00 val. iki 13,00 val. -  pietūs; 
- 16,50 val. iki 18,45 val. -  vakarienė. 

Pataisos namų direktoriui savo įsakymu pakeitus nuteistųjų dienotvarkę, maitinimo laikas 
gali būti atitinkamai pakeistas. 

Paslaugos teikėjas privalo apsirūpinti išfasuotais polietileno paketuose maisto produktais, 
skirtais vežamiems asmenims iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos pagal sudėtį, 
nurodytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1R-144 
”Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 ”Dėl skiriamų maisto produktų 
vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 
ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 47-1683). 

 
Paslaugos teikėjas savo lėšomis turi suformuoti 7 dienų sauso davinio atsargą (visam 

nuteistųjų skaičiui), o baigiantis maisto produktų galiojimo laikui - jį atnaujinti ir esant poreikiui 
nedelsiant jį pateikti maitinimui. Šios atsargos yra saugomos Įstaigos sandėliuose, pasirašant 
priėmimo-perdavimo aktą. 

Sauso maisto davinį pusryčiams ar vakarienei vienam asmeniui sudaro: 
- žuvies konservai – 240 g; 
- duona (juoda arba balta) arba traški duonelė – 150 g; 
- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 

500g.   
Sauso maisto davinį pietums vienam asmeniui sudaro: 
- mėsos konservai – 240 g; 
- duona (juoda arba balta) arba traški duonelė – 150 g; 
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- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 
500g. 

Paskelbusiems apie badavimą nuteistiesiems maistas negaminamas. Nuteistiesiems, raštu 
informavusiems Pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu dėl objektyvių 
priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistiesiems išduodamas 
sausas davinys.  

Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiems badauti nuteistiesiems turi būti užtikrinamas ne 
vėliau kaip praėjus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistieji apie 
badavimo nutraukimą raštu informuoja Pataisos namų administraciją. 

Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8,00 val.  
 
Maitinimo paslaugos  teikėjas privalės užtikrinti, kad: 
- maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005  

standarto arba analogiškus reikalavimus;  
- 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“.   

- darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat būtų įgiję žinių 
sveikatos klausimais pagal privalomojo higienos mokymo programą ir turėtų galiojančius Sveikatos 
žinių pažymėjimus; 

- transporto priemonės, kuriomis vežioja maistą, turi atitikti Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos reikalavimus (privalės pateikti pažymą iš Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos apie transporto priemonės, kuri vežioja maistą, tinkamumą vežti maisto produktus); 

- visi darbuotojai, priimami į darbą būtų patikrinti pagal Vidaus reikalų ministerijos ir 
policijos registrus. Pagal paslaugos teikėjo pateiktus sąrašus priimamų darbuotojų patikrinimą atliks 
Pataisos namai; 

- pagamintas maistas ir visi maisto produktai, žaliavos, įvairūs reikmenys į Įstaigos teritoriją 
bus įvežami paslaugos teikėjo transportu  ar subtiekėjų transportu (apie kuriuos Pataisos namų 
administracija bus informuota iš anksto), lydint paslaugos teikėjo darbuotojui, su tam tikslui 
Pataisos namų išduotais leidimais;     

-  vieną kartą per ketvirtį būtų atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, tyrimų rezultatai pateikti 
Įstaigai; 

- vykdant šiluminį maisto apdorojimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 
termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę;     

Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos teikėjas privalės užtikrinti: 
- draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į zoną arba iš zonos:  
- nekvalifikuotiems darbams atlikti pagal poreikį įdarbinti Pataisos namų nuteistuosius;  
- darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  gaisrinės saugos, sanitarinių ir higienos 

normų užtikrinimą ir vykdymą; 
- teisės aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto 

gaminimui, sandėliavimą ir saugojimą;  
-  teisės aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto 

produktų ir žaliavų atliekų taip pat šalutinių gyvūninių produktų bei pagaminto ar nesuvartoto 
maisto atliekų tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos teritorijos. 

 
Paslaugos teikėjas  užtikrina tvarką ir švarą Valgyklos salėje. Paruošia Valgyklos salę 

maitinimo pradžiai ir sutvarko pasibaigus maitinimui. Sutvarko maisto naudojimo inventorių. 

Išduoti pagamintą maistą leidžia Pataisos namų direktoriaus budintysis padėjėjas, 
remdamasis Pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo 
rezultatais, įrašytais pagaminto maisto kokybės įvertinimo žurnale. Be Sveikatos priežiūros 
tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo  ir Pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo leidimo 
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išduoti maistą draudžiama. 

Paslaugos teikėjo 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 asmenis – 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 Pataisos namų 
administraciją. 

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 teikėjui bus taikomos  maitinimo paslaugos pirkimo-
pardavimo sutartyje  ir Civiliniame kodekse numatytos atitinkamos sankcijos.   

Per 30 dienų laikotarpį konkursą laimėjęs ir paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašęs  
paslaugos teikėjas privalės gauti ir pateikti Pataisos namams visus teisės aktais numatytus 
dokumentus (licencijas, leidimus ir kt.), reikalingus  pradėti vykdyti sutartį.   

Visi mokėjimai bus atliekami Lietuvos litais (Lt). Pasikeitus nacionalinei valiutai, paslaugų 
kainos bus perskaičiuojamos atsižvelgiant į tuo metu galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų 
Lietuvos lito ir euro santykį.  

Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal Pirkėjo atsakingo 
darbuotojo ir Paslaugos teikėjo pasirašytas pažymas 2 kartus per mėnesį apie suteiktos paslaugos 
apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, dirbusių nuteistųjų vegetarų skaičių, nedirbusių 
nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarų skaičių, kuriems suteikta maitinimo paslauga. 
Mokėjimui atlikti pateikiama PVM sąskaita faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų 
darbuotojų. Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi per Finansų ministeriją po PVM 
sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 30  kalendorinių dienų. Pataisos namai turi teisę pratęsti 
apmokėjimo terminą už suteiktas paslaugas dėl neskirto ar ne laiku skirto finansavimo. 
Atsiskaitymo terminas pratęsiamas atskiru raštišku susitarimu.  

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

Paslaugos teikėjo teikiamame pasiūlyme į paros maitinimo kainas  turi būti įskaityti visi 
Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir visos su paslaugos teikimu patiriamos teikėjo išlaidos 
(teikėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, maisto pagaminimo, pristatymo, išdalinimo ir  visos 
kitos su paslaugos teikimu teikėjo patiriamos išlaidos).  

Nuteistųjų maitinimui maistas turi būti ruošiamas iš maisto produktų, pilnai atitinkančių 
reikalavimus: 

Pienas ir pieno gaminiai: 
Pienas pasterizuotas geriamasis pienas – 2,5 % riebumo, išpilstytas po 1 litrą, Tarybos 

reglamentas (EB) 1234/2007. 
Kefyras  pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., išpilstytas po 1 litrą, 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 pusiau riebi, riebalų kiekis – 9 proc., išfasuota pakeliais po 0,2 kg, atitinkanti 
privalomuosius varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „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 



20 
 
reikalavimus, patvirtintus LRŽŪ ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl sūrių 
kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su 
privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2675). 

Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Mėsa ir mėsos gaminiai: 
Kiaulienos mentė atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, Jungtinių 

tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba 
lygiavertis. 

Kiaulienos šoninė atšaldyta, be kaulų ir odos, išfasuota iki 20 kg, Jungtinių tautų Europos 
ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. 

Kiaulienos faršas atšaldytas arba sušaldytas, riebalų kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, 
atitinkantis Tarybos direktyvą 94/65/EB.  

Kiaulienos mėsos nuopjovos atšaldytos arba sušaldytos, išgyslinėtos, riebalų kiekis ne 
daugiau 30 procentų, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine 
meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. 

Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, Jungtinių 
tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba 
lygiavertis. 

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, išfasuota po 1 kg, 
LST 1919:2003 arba lygiavertis. 

Virta dešra pirmos rūšies, išfasuota po 1 kg, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virtos dešrelės  pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Troškintos kiaulienos konservai gatavos mėsos kiekis mėsos konservuose (masės 

procentais) turi būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti po 240 g,  galiojimo laikas ne trumpesnis 
kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 

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

Žuvis ir žuvies produktai: 
Šaldyta žuvis (silkė, jūros lydeka )  sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis 

kaip 350 g., Maisto kodekso komisijos paruoštos rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 
keitimais) CODE OF PRACTICE FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis. 

Silkė sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g.  Maisto kodekso 
komisijos paruoštos rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE 
FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis. 

Žuvies faršas  menkės, sušaldytas, Maisto kodekso komisijos paruoštos rekomendacijos 
CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE FOR FISH END FISCHERY 
PRODUKTS arba lygiavertis. 

Žuvies konservai aliejuje išfasuoti po 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo 
pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 

Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti po 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 
metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 

Duona ir pyrago gaminiai: 
Duona ruginė padinė, kepaliukais 1 kg dydžio, pasijotų ruginių ir kvietiniu miltų, minkštimo 

drėgnis ne didesnis kaip 49 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 11 laipsnių, akytumas ne mažiau 
kaip 46 proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Duona kvietinė forminė, kepaliukais 750 g dydžio, kvietinių miltų 550 D, minkštimo drėgnis 
ne didesnis kaip 47 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 3 laipsnių, akytumas ne mažiau kaip 70 
proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis. 
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Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 550 D, pagal veikiančią NTD.  
Kvietiniai džiūvėsėliai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Grūdų malimo produktai: 
Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 
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.` 
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. 
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”. 

Perdirbti, konservuoti vaisiai ir daržovės: 
Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., slyvos 30 proc., obuoliai 30 

proc.), pagal veikiančią NTD. (Papildymas LR ŽŪ ministro 2006 m balandžio 19 d. įsakymo Nr. 
3D-155 „Dėl džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 
Konservuotos rūgštynės druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., išfasuotos hermetiniame  

įpakavime, pagal veikiančią NTD. 
Maistinės bulvės II klasės, stambios (50-70 mm skersmens gumbai) atitinkančios maistinių 

bulvių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl 
maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Gūžiniai kopūstai ne mažesni kaip 350 g svorio, atitinkantys kokybės reikalavimus, 
patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Rauginti kopūstai pagal veikiančią NTD. 
Burokėliai apvalių burokėlių skerspjūvis ne mažesnis kaip 60 mm, cilindrinių –nemažesnis 

kaip 40 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
1221/2008. 

Morkos ne mažesnės kaip 20 mm skersmens ir 50 g svorio, atitinkančios kokybės 
reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Svogūnai ne mažesni kaip 70 mm skersmens atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Agurkai švieži atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 1221/2008. 

Agurkai rauginti pagal veikiančią NTD. 
Pomidorai švieži II klasės, pomidorai turi būti ne kekėmis, atitinkantys Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 771/2009 ir Komisijos reglamento reikalavimus (EB) 1580/2007. 
Pomidorai rauginti pagal veikiančią NTD. 
Česnakai minimalus skersmuo – 30 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus 

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 
Kiti maisto produktai: 
Aliejus saulėgrąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 
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Maistinė acto rūgštis (9%) pagal veikiančią NTD. 

Cukrus ŽŪ ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3D-325 „Dėl cukraus, skirto žmonėms 
vartoti, gliukozės ir invertuoto cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimų metodų techninio 
reglamento patvirtinimo”. 

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, ŽŪ ministro 2003 m. 

rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-396 „Dėl kiaušinių tiekimo į rinką techninio reglamento 
patvirtinimo“ ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007. 

Mėsos, kaulų sultinys  koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 
Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 
Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 

 
________________ 
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Konkurso sąlygų 
                                                                            4 priedas 

 
(Maitinimo paslaugos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas) 

 
MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR . 

 
2014  m.    d. 

Kybartai 
 

Šalys, viešojo pirkimo konkursą laimėjusi __________________________, įmonės kodas 
_________________, teisėtai atstovaujama įmonės vadovo _____________________, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus, esanti _____________________ (toliau Sutartyje – Paslaugos teikėjas),  

ir 
Kybartų pataisos namai, esantys J. Biliūno g. 14, Kybartuose,  įstaigos kodas 188720027, teisėtai 

atstovaujami įstaigos direktoriaus Virginijaus Adomaičio (toliau Sutartyje – Pirkėjas),  

toliau kartu šioje maitinimo paslaugos viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, 
o kiekviena atskirai – „Šalimi“,  

sudarė šią maitinimo paslaugos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, 
ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 
1. Sutarties dalykas 

 
1.1. Sutarties dalykas yra įstaigos nuteistųjų maitinimo paslauga (toliau – paslauga). Teikiamos   

paslaugos techninė specifikacija pateikiama Sutarties sąlygų 1 priede. 
1.2. Paslauga turi būti teikiama adresu: J. Biliūno g. 14, Kybartai LT-70423. 

 
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 

 
2.1. Sutartis įsigalioja nuo dienos, kurią sutartis bus pradėta vykdyti, t.y. pradėta teikti maitinimo 

paslauga. 
2.2. Pirkimo sutartis pasirašoma 12 (dvylikai) mėnesių, tačiau, jeigu Pirkėjas prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nepraneša Paslaugos tiekėjui apie sutarties nutraukimą, sutartis, 
nekeičiant sąlygų, šalių susitarimu pratęsiama dar 12 (dvylikai) mėnesių. Tokiu būdu sutartis gali 
būti pratęsiama 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra sutarties trukmė negali viršyti 3 (trijų) 
metų. Teisė pratęsti ar nepratęsti sutartį priklauso nuo Pirkėjo valios, kuris gali nepratęsti sutarties 
net jei Paslaugos teikėjas tinkamai vykdė sutartį.  

2.3. Paslaugos teikėjas paslaugą kiekvieną dieną teikia Sutarties 1 priede nurodytais terminais  ir 
sąlygomis.  

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 
nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta ši Sutartis. 
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3. Sutarties kaina, kainodaros taisyklės ir mokėjimo sąlygos 

 
3.1. Sutarties įkainiai (vienos paros maitinimo kaina): 

 
Pavadinimas 

Maitinamų 
nuteistųjų  
skaičius per 
dieną* 

1 paros 
maitinimo 
kaina Lt be 
PVM  

1 paros 
maitinimo 
kaina Lt 
su PVM 

Maitinimo 
parų 
skaičius 
per 12 mėn. 

12 mėn. 
maitinimo  
kaina, Lt su 
PVM (2 x 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 
Dirbantys vyrai 50   365  
Dirbantys vyrai 
(vegetarai) 

10 
 

  365  

Nedirbantys vyrai 350   365  
Nedirbantys vyrai 
(vegetarai) 

30   365  

Sausas davinys 440   7  
Iš viso maitinimo paslaugos kaina:  

* per dieną maitinamų nuteistųjų skaičius yra preliminarus ir gali keistis    (+; -) iki 20 %   

 Preliminari bendra sutarties kaina yra ....................................... Lt su PVM (skaičiais) 
................................................................................  (žodžiais) iš jų PVM sudaro ...........Lt (skaičiais)  
...............................................................................................................................................(žodžiais). 

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties kaina ( vienos paros maitinimo kainos) sutarties galiojimo metu 
gali būti keičiama(-os) tais atvejais: 

3.2.1 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; 

3.2.2. 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;    

3.2.3. jeigu maisto produktų vidutinis kainų pokytis rinkoje, lyginant einamųjų metų sausio mėn. 
kainas su parėjusių metų sausio mėn. kainomis (pagal Statistikos departamento oficialiai paskelbtus 
duomenis) yra didesnis arba mažesnis kaip 10 procentų.     

3.3. Įkainių (vienos paros maitinimo kainos), vienos iš šalių iniciatyva,  pakeitimas įforminamas 
abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties, po  teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, 
paros maitinimo išlaidų normų dydį įsigaliojimo arba Sutarties 3.2.3. punkte nurodytais pagrindais - 
įforminus pakeitimus.   

3.4. Visi mokėjimai bus atliekami litais. Pasikeitus nacionalinei valiutai, paslaugų kainos bus 
perskaičiuojamos atsižvelgiant į tuo metu galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų Lietuvos lito 
ir euro santykį. Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal Pirkėjo atsakingo 
darbuotojo ir Paslaugos teikėjo pasirašytas pažymas apie per ataskaitinę kalendorinę dekadą 
suteiktos paslaugos apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, dirbusių nuteistųjų vegetarų 
skaičių, nedirbusių nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarų skaičių, kuriems suteikta 
maitinimo paslauga, bei išduoto sauso davinio skaičių. Mokėjimui atlikti pateikiama PVM sąskaita 
faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų darbuotojų. 

3.5. Už suteiktas paslaugas 3.1. punkte nurodytais paslaugų 1 dienos įkainiais bus atsiskaitoma 2 
kartus per mėn., t.y. už per 1-15 ir 16-31 dienas faktiškai suteiktas paslaugas pagal paslaugų 
Paslaugos teikėjo per sekančio laikotarpio 2 pirmąsias darbo dienas pateiktą tinkamai įformintą 
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PVM sąskaitą faktūrą.   Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi per Finansų ministeriją 
po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 30 kalendorinių dienų. Pirkėjas turi teisę pratęsti 
apmokėjimo terminą už suteiktas paslaugas dėl neskirto ar ne laiku skirto finansavimo. 
Atsiskaitymo terminas pratęsiamas atskiru raštišku susitarimu.   

 3.6. Sutartyje numatyta paslaugos bendra kaina  (vienos paros maitinimo kainos) negali būti 
keičiama (-os) visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 3.2. punkte nurodytus atvejus. 
Pagal kainodaros taisykles perskaičiuota Sutarties kaina (vienos paros maitinimo kainos) 
įforminama abiejų Sutarties Šalių papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

  
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

 
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
4.1.1. Paslaugos teikėjas  Sutarties pasirašymo metu privalo pateikti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės 5 
(penkių) procentų nuo Sutarties kainos garantiją arba laidavimą.  

4.1.2. Jei Paslaugos teikėjas pasirašymo dieną Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, 
laikoma, kad Paslaugos teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, pasirašant ir pratęsiant Sutartį,  įsigalioja jo  išdavimo 
dieną ir galioja 13 kalendorinių mėnesių. 

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrina, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl 
to, kad Paslaugos teikėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.  

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.  
4.5. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Paslaugos teikėjo per 15 dienų pateikti 
naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Paslaugos 
teikėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti 
Sutartį. 

4.6. Jei Paslaugos teikėjas 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 
Paslaugos teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 
  4.6. Jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugos teikėjas, siekdamas 
toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Pirkėjui Sutarties sąlygų 
įvykdymo užtikrinimo garantiją ar laidavimą ne mažesnei kaip Sutarties 4.1. punkte nurodytai 
vertei. 

4.7. Paslaugų teikėjas likus 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki sutarties įvykdymo užtikrinimo 
termino pabaigos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar 
užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės 5 (penkių) procentų nuo Sutarties kainos 
garantiją arba laidavimą naujam terminui kitiems metams, jei sutartis bus pratęsiama.  

5. Bendroji Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Paslaugos teikėjo pareikalavimu Pirkėjas 
privalo sumokėti Paslaugos teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną  0,02 %  delspinigių nuo laiku 
neapmokėtos sumos. 

5.2. Jei Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugos nustatytu terminu, Pirkėjas turi 
teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 
%) dydžio delspinigius nuo nesuteiktos paslaugos kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 

5.3. Apskaičiuotus delspinigius Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugos teikėją: 
5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų; 
5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 



26 
 

5.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus. 

5.5. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo Sutarties prievoles, privalo atlyginti kitai 
Šaliai  šios visus patirtus nuostolius.    

6. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos 

6.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
6.1.1. teikti paslaugą Pirkėjui pagal Sutarties 3.1. punkte nurodytą maitinimo paslaugos kainą 

(vienos paros maitinimo kainas), savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 
įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugos teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus 
profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

6.1.2. teikti paslaugą, kurių kokybė ir kiti kriterijai pilnai atitinka Sutarties 1 priede ,,Maitinimo  
paslaugos techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus; 

6.1.3. nekvalifikuotiems darbams atlikti pagal poreikį įdarbinti Pataisos namų nuteistuosius; 
6.1.4. išdalinti pagamintą maistą nuteistiesiems: valgykloje, drausmės grupėje, kamerų tipo 

patalpose ir baudos izoliatoriuje; 
6.1.5. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali 

sutrukdyti Paslaugos teikėjui užbaigti paslaugos teikimą nustatytais terminais; 
6.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 
6.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti 

išsamią paslaugos teikimo ataskaitą, nurodant, kokia paslauga buvo suteikta, išskiriant konkrečias 
Paslaugos kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugos teikimu susijusią 
informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.; 

6.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugos 
teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas teikti paslaugą; 

6.1.9. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus 
dokumentus; 

6.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

6.2. Paslaugos teikėjas turi teisę gauti paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią 
Sutartį. 

6.3. Paslaugos teikėjas turi ir kitas  šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
numatytas teises. 

7. Pirkėjo teisės ir pareigos 

7.1. Pirkėjas įsipareigoja Paslaugos teikėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar 
dokumentus, būtinus paslaugoms teikti. 

7.2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas paslaugas pagal šios 
Sutarties sąlygas. 

7.3. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
numatytas teises. 

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar 
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės 
sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. 
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos 
nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 
 9. Susirašinėjimas 

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, susitikimai ir kitas susižinojimas, 
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 
asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu  paštu, 
faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą.  

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi 
teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais 
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio parnešimo, išsiųsto pagal tuos 
duomenis.     

10. Sutarties pakeitimai 

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus šios 
sutarties 3.2. punkte numatytus sutarties kainos ( vienos paros maitinimo kainų)  keitimo atvejus. 

11. Sutarties pažeidimas 

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
11.2.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius; 
11.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
11.2.5. nutraukti Sutartį; 
11.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

12. Sutarties nutraukimas 

12.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 
12.2. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą 

pranešdamas Paslaugos teikėjui prieš 2 (du) mėnesius.    
12.3. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio šios Sutarties 

nevykdymo, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Paslaugos teikėjui prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. 

12.4. Esminis Sutarties nevykdymas yra : 
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12.4.1. Paslaugos teikėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį nuteistųjų maitinimui pateikus nekokybišką, 
t.y. Sutarties 1 priede ,,Maitinimo paslaugos techninė specifikacija“  nurodytų reikalavimų 
neatitinkantį, maistą; 

12.4.2.  Paslaugos teikėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį  nuteistųjų maitinimu nepateikus maisto 
Sutarties 1 priede ,,Maitinimo paslaugos techninė specifikacija“  nurodytais terminais; 

12.4.3. Paslaugos teikėjui 3 (tris) kartus per ketvirtį  pažeidus Sutarties 1 priede ,,Maitinimo 
paslaugos techninė specifikacija“  nurodytą reikalavimą dėl draudžiamų daiktų, maisto produktų 
nepatekimo į zoną arba iš zonos; 

12.4.4. Paslaugos teikėjui (Paslaugos teikėjo darbuotojui)  3 (tris) kartus per ketvirtį pažeidus 
reikalavimą nepalaikyti bet kokio pobūdžio draudžiamų ryšių su nuteistaisiais. 

12.5. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktos Paslaugos 
vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Paslaugos teikėjo 
skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Paslaugos teikėjui. 

12.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Paslaugos teikėjo kaltės, Pirkėjo patirti 
nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų arba pagal 
Paslaugos teikėjo pateiktą užtikrinimą. 

12.7. Sutartį nutraukus dėl Paslaugos teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai 
atliktą Paslaugą, Paslaugos teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos 
kompensaciją. 

13. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti 
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 
šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 
sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

14. Baigiamosios nuostatos 

14.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

14.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 
kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek 
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

14.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. 

14.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant 
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba 
Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

15. Sutarties priedai 

15.1. 1 priedas  „Paslaugos techninė specifikacija“. 

15.2. 2 priedas „Pasižadėjimas“. 
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 2014 m. ____________ d. sutarties Nr. ____ 
 1 priedas 

 
 

NUTEISTŲJŲ MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA  
2014 METAI 

 
Kybartų pataisos namai   (toliau - Pataisos namai arba Įstaiga)   numato įsigyti nuteistųjų 

maitinimo teikimo paslaugą supaprastinto atviro konkurso būdu. 

Numatomas sutarties terminas – 1 (vieneri) metai nuo paslaugų pirkimo sutarties 
įsigaliojimo dienos, numatant galimybę sutartį pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Maksimali bendra 
sutarties trukmė ne ilgesnė nei 3 metai. 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr. 81-3179), Kybartų pataisos namų viešųjų 
supaprastintų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Kybartų pataisos namų direktoriaus 2014 m. 
sausio 28 d. įsakymu Nr. 7-10/14 (toliau – Taisyklės) ir paskelbtomis Centrinėje Viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 
2000, Nr. 74-2 262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 
teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

 
Maitinimo paslauga turės būti teikiama Pataisos namams adresu J. Biliūno g. 14, LT-70423 

Kybartai. 

Įstaigos nuteistieji turi būti maitinami 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“ (Žin., 2002, Nr. 4-98) ir Asmenų, 
laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 
departamentas) direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 ,,Dėl asmenų, laikomų 
kardomo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 52-1923; pakeitimai: Žin., 2006, Nr. 78-3096; 2007, Nr. 58-2270; 2008, Nr. 19-
716; 78-3094; 2009, Nr. 139-6148; 2010, Nr. 47-2279; 2011, Nr. 30-1424) (toliau – Taisyklės).  

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

PIRKĖJAS                                                                           PASLAUGOS TEIKĖJAS 
 
Kybartų pataisos namai 
J.Biliūno g. 14, LT-70423 
Kybartai, Vilkaviškio r. 
Įstaigos kodas 188720027 
Tel. (8~342) 30003. Faks. (8~342) 30101 
Atsisk. sąsk. LT587300010104361215 
AB bankas „SWEDBANK“ Vilkaviškio skyrius 
Banko kodas 73000 
 

Direktorius  
 
 
Virginijus Adomaitis 
 
A.V. 
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Skiriamų maisto produktų vidutiniai paros kiekiai nustatyti LR teisingumo ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. IR-485 ,,Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.  įsakymo Nr. 
253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 
asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo 
Žin., 2007, Nr. 2-92). Pasiūlyme nurodomos vieno nuteistojo paros maitinimo kainos (Paslaugos 
teikėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, maisto pagaminimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu 
teikėjo patiriamos išlaidos bei mokami mokesčiai)  neturi viršyti daugiau nei 30 procentų šiuo 
įsakymu patvirtintų paros maitinimo išlaidų normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir 
laisvės atėmimo vietose.      

Įstaigos nuteistiesiems pateikiamas maistas turi atitikti Kalėjimų departamento direktoriaus 
įsakymu patvirtintame valgiaraštyje nustatytas normas ir kiekius. 

Valgiaraštis dirbantiems vyrams, valgiaraštis nedirbantiems vyrams, valgiaraštis dirbantiems 
vyrams vegetarams, valgiaraštis nedirbantiems vyrams vegetarams yra patvirtinti Kalėjimų 
departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-138 ,,Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo 
kalinimo ir laisvės atėmimo vietose patvirtinimo“, (Žin., 2011, Nr. 53-2581). Pasikeitus 
valgiaraščiams Paslaugos teikėjas privalės užtikrinti nuteistųjų asmenų maitinimą, vadovaujantis 
naujais, patvirtintais valgiaraščiais. 

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) – 440, 
iš jų:  

dirbančių vyrų -  50; 
dirbančių vyrų vegetarų - 10; 
nedirbančių vyrų - 350; 
nedirbančių vyrų vegetarų - 30. 
Faktiškai maitinamų dirbančių ir nedirbančių asmenų skaičius gali keistis (+; -)  iki 20 

procentų ir bus tikslinamas 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 
nuteistiesiems, bet ne vėliau, kaip 17,00 val.   

Įstaigos nuteistieji maitinami tris kartus per dieną pagal Pataisos namų direktoriaus 
patvirtintus grafikus. Maistas gali būti gaminamas Įstaigos nuomojamose patalpose arba 
pristatomas. Pagamintas karštas maistas turi būti pristatomas į įstaigą 15 min. iki maitinimo 
pradžios termosuose (nedirbantiems vyrams,  dirbantiems vyrams, vegetarams dirbantiems vyrams, 
vegetarams nedirbantiems vyrams), o kiti produktai maistui skirtoje taroje. Maistas nuteistiesiems 
perduodamas termosuose turi būti atitinkamos temperatūros. Pagamintą maistą nuteistiesiems 
išdalina Paslaugos teikėjo atsakingi darbuotojai: valgykloje, drausmės grupėje, kamerų tipo 
patalpose ir baudos izoliatoriuje. 

Maitinimo laikas: 
- 7,00 val. iki 8,55 val. -  pusryčiai; 
- 11,00 val. iki 13,00 val. -  pietūs; 
- 16,50 val. iki 18,45 val. -  vakarienė. 

Pataisos namų direktoriui savo įsakymu pakeitus nuteistųjų dienotvarkę, maitinimo laikas 
gali būti atitinkamai pakeistas. 

Paslaugos teikėjas privalo apsirūpinti išfasuotais polietileno paketuose maisto produktais, 
skirtais vežamiems asmenims iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos pagal sudėtį, 
nurodytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1R-144 
”Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 ”Dėl skiriamų maisto produktų 
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vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 
ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 47-1683). 

 
Paslaugos teikėjas savo lėšomis turi suformuoti 7 dienų sauso davinio atsargą (visam 

nuteistųjų skaičiui), o baigiantis maisto produktų galiojimo laikui - jį atnaujinti ir esant poreikiui 
nedelsiant jį pateikti maitinimui. Šios atsargos yra saugomos Įstaigos sandėliuose, pasirašant 
priėmimo-perdavimo aktą. 

Sauso maisto davinį pusryčiams ar vakarienei vienam asmeniui sudaro: 
- žuvies konservai – 240 g; 
- duona (juoda arba balta) arba traški duonelė – 150 g; 
- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 

500g.   
Sauso maisto davinį pietums vienam asmeniui sudaro: 
- mėsos konservai – 240 g; 
- duona (juoda arba balta) arba traški duonelė – 150 g; 
- arbata su cukrumi – 200 g arba mineralinis, mineralizuotas vanduo arba vaisvandeniai – 

500g. 

Paskelbusiems apie badavimą nuteistiesiems maistas negaminamas. Nuteistiesiems, raštu 
informavusiems Pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu dėl objektyvių 
priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistiesiems išduodamas 
sausas davinys.  

Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiems badauti nuteistiesiems turi būti užtikrinamas ne 
vėliau kaip praėjus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistieji apie 
badavimo nutraukimą raštu informuoja Pataisos namų administraciją. 

Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8,00 val.  
 
Maitinimo paslaugos  teikėjas privalės užtikrinti, kad: 
- maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005  

standarto arba analogiškus reikalavimus;  
- 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“.   

- darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat būtų įgiję žinių 
sveikatos klausimais pagal privalomojo higienos mokymo programą ir turėtų galiojančius Sveikatos 
žinių pažymėjimus; 

- transporto priemonės, kuriomis vežioja maistą, turi atitikti Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos reikalavimus (privalės pateikti pažymą iš Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos apie transporto priemonės, kuri vežioja maistą, tinkamumą vežti maisto produktus); 

- visi darbuotojai, priimami į darbą būtų patikrinti pagal Vidaus reikalų ministerijos ir 
policijos registrus. Pagal paslaugos teikėjo pateiktus sąrašus priimamų darbuotojų patikrinimą atliks 
Pataisos namai; 

- pagamintas maistas ir visi maisto produktai, žaliavos, įvairūs reikmenys į Įstaigos teritoriją 
bus įvežami paslaugos teikėjo transportu  ar subtiekėjų transportu (apie kuriuos Pataisos namų 
administracija bus informuota iš anksto), lydint paslaugos teikėjo darbuotojui, su tam tikslui 
Pataisos namų išduotais leidimais;     

-  vieną kartą per ketvirtį būtų atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, tyrimų rezultatai pateikti 
Įstaigai; 

- vykdant šiluminį maisto apdorojimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 
termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę;     

Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos teikėjas privalės užtikrinti: 
- draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į zoną arba iš zonos:  
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- nekvalifikuotiems darbams atlikti pagal poreikį įdarbinti Pataisos namų nuteistuosius;  
- darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  gaisrinės saugos, sanitarinių ir higienos 

normų užtikrinimą ir vykdymą; 
- teisės aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto 

gaminimui, sandėliavimą ir saugojimą;  
-  teisės aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto 

produktų ir žaliavų atliekų taip pat šalutinių gyvūninių produktų bei pagaminto ar nesuvartoto 
maisto atliekų tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos teritorijos. 

 
Paslaugos teikėjas  užtikrina tvarką ir švarą Valgyklos salėje. Paruošia Valgyklos salę 

maitinimo pradžiai ir sutvarko pasibaigus maitinimui. Sutvarko maisto naudojimo inventorių. 

Išduoti pagamintą maistą leidžia Pataisos namų direktoriaus budintysis padėjėjas, 
remdamasis Pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo 
rezultatais, įrašytais pagaminto maisto kokybės įvertinimo žurnale. Be Sveikatos priežiūros 
tarnybos darbuotojų juslinio patikrinimo  ir Pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo leidimo 
išduoti maistą draudžiama. 

Paslaugos teikėjo 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 asmenis – 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 Pataisos namų 
administraciją. 

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 teikėjui bus taikomos  maitinimo paslaugos pirkimo-
pardavimo sutartyje  ir Civiliniame kodekse numatytos atitinkamos sankcijos.   

Per 30 dienų laikotarpį konkursą laimėjęs ir paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį pasirašęs  
paslaugos teikėjas privalės gauti ir pateikti Pataisos namams visus teisės aktais numatytus 
dokumentus (licencijas, leidimus ir kt.), reikalingus  pradėti vykdyti sutartį.   

Visi mokėjimai bus atliekami Lietuvos litais (Lt). Pasikeitus nacionalinei valiutai, paslaugų 
kainos bus perskaičiuojamos atsižvelgiant į tuo metu galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų 
Lietuvos lito ir euro santykį.  

Mokėjimams atlikti turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal Pirkėjo atsakingo 
darbuotojo ir Paslaugos teikėjo pasirašytas pažymas 2 kartus per mėnesį apie suteiktos paslaugos 
apimtį, nurodant dirbusių nuteistųjų skaičių, dirbusių nuteistųjų vegetarų skaičių, nedirbusių 
nuteistųjų skaičių, nedirbusių nuteistųjų vegetarų skaičių, kuriems suteikta maitinimo paslauga. 
Mokėjimui atlikti pateikiama PVM sąskaita faktūra turi būti pasirašyta abiejų šalių atsakingų 
darbuotojų. Mokėjimai pagal turimą finansavimą bus vykdomi per Finansų ministeriją po PVM 
sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 30  kalendorinių dienų. Pataisos namai turi teisę pratęsti 
apmokėjimo terminą už suteiktas paslaugas dėl neskirto ar ne laiku skirto finansavimo. 
Atsiskaitymo terminas pratęsiamas atskiru raštišku susitarimu.  

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

Paslaugos teikėjo teikiamame pasiūlyme į paros maitinimo kainas  turi būti įskaityti visi 
Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir visos su paslaugos teikimu patiriamos teikėjo išlaidos 
(teikėjo išlaidos maisto produktams įsigyti, maisto pagaminimo, pristatymo, išdalinimo ir  visos 
kitos su paslaugos teikimu teikėjo patiriamos išlaidos).  

Nuteistųjų maitinimui maistas turi būti ruošiamas iš maisto produktų, pilnai atitinkančių 
reikalavimus: 

Pienas ir pieno gaminiai: 
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Pienas pasterizuotas geriamasis pienas – 2,5 % riebumo, išpilstytas po 1 litrą, Tarybos 
reglamentas (EB) 1234/2007. 

Kefyras  pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., išpilstytas po 1 litrą, 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 pusiau riebi, riebalų kiekis – 9 proc., išfasuota pakeliais po 0,2 kg, atitinkanti 
privalomuosius varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. 
gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „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 LRŽŪ ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl sūrių 
kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su 
privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2675). 

Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Mėsa ir mėsos gaminiai: 
Kiaulienos mentė atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, Jungtinių 

tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba 
lygiavertis. 

Kiaulienos šoninė atšaldyta, be kaulų ir odos, išfasuota iki 20 kg, Jungtinių tautų Europos 
ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. 

Kiaulienos faršas atšaldytas arba sušaldytas, riebalų kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, 
atitinkantis Tarybos direktyvą 94/65/EB.  

Kiaulienos mėsos nuopjovos atšaldytos arba sušaldytos, išgyslinėtos, riebalų kiekis ne 
daugiau 30 procentų, Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine 
meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis. 

Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, Jungtinių 
tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba 
lygiavertis. 

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, išfasuota po 1 kg, 
LST 1919:2003 arba lygiavertis. 

Virta dešra pirmos rūšies, išfasuota po 1 kg, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virtos dešrelės  pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Troškintos kiaulienos konservai gatavos mėsos kiekis mėsos konservuose (masės 

procentais) turi būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti po 240 g,  galiojimo laikas ne trumpesnis 
kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 

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

Žuvis ir žuvies produktai: 
Šaldyta žuvis (silkė, jūros lydeka )  sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis 

kaip 350 g., Maisto kodekso komisijos paruoštos rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 
keitimais) CODE OF PRACTICE FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis. 
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Silkė sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g.  Maisto kodekso 
komisijos paruoštos rekomendacijos CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE 
FOR FISH END FISCHERY PRODUKTS arba lygiavertis. 

Žuvies faršas  menkės, sušaldytas, Maisto kodekso komisijos paruoštos rekomendacijos 
CAC/RCP 52:2003 (su 4 keitimais) CODE OF PRACTICE FOR FISH END FISCHERY 
PRODUKTS arba lygiavertis. 

Žuvies konservai aliejuje išfasuoti po 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo 
pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 

Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti po 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 
metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 

Duona ir pyrago gaminiai: 
Duona ruginė padinė, kepaliukais 1 kg dydžio, pasijotų ruginių ir kvietiniu miltų, minkštimo 

drėgnis ne didesnis kaip 49 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 11 laipsnių, akytumas ne mažiau 
kaip 46 proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Duona kvietinė forminė, kepaliukais 750 g dydžio, kvietinių miltų 550 D, minkštimo drėgnis 
ne didesnis kaip 47 proc., rūgštingumas ne didesnis kaip 3 laipsnių, akytumas ne mažiau kaip 70 
proc. LST 1129:2003 arba lygiavertis. 

Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 550 D, pagal veikiančią NTD.  
Kvietiniai džiūvėsėliai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Grūdų malimo produktai: 
Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 
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.` 
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. 
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”. 

Perdirbti, konservuoti vaisiai ir daržovės: 
Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., slyvos 30 proc., obuoliai 30 

proc.), pagal veikiančią NTD. (Papildymas LR ŽŪ ministro 2006 m balandžio 19 d. įsakymo Nr. 
3D-155 „Dėl džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 
Konservuotos rūgštynės druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., išfasuotos hermetiniame  

įpakavime, pagal veikiančią NTD. 
Maistinės bulvės II klasės, stambios (50-70 mm skersmens gumbai) atitinkančios maistinių 

bulvių kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl 
maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Gūžiniai kopūstai ne mažesni kaip 350 g svorio, atitinkantys kokybės reikalavimus, 
patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Rauginti kopūstai pagal veikiančią NTD. 
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Burokėliai apvalių burokėlių skerspjūvis ne mažesnis kaip 60 mm, cilindrinių –nemažesnis 
kaip 40 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
1221/2008. 

Morkos ne mažesnės kaip 20 mm skersmens ir 50 g svorio, atitinkančios kokybės 
reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Svogūnai ne mažesni kaip 70 mm skersmens atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 

Agurkai švieži atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 1221/2008. 

Agurkai rauginti pagal veikiančią NTD. 
Pomidorai švieži II klasės, pomidorai turi būti ne kekėmis, atitinkantys Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 771/2009 ir Komisijos reglamento reikalavimus (EB) 1580/2007. 
Pomidorai rauginti pagal veikiančią NTD. 
Česnakai minimalus skersmuo – 30 mm, atitinkantys kokybės reikalavimus, patvirtintus 

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008. 
Kiti maisto produktai: 
Aliejus saulėgrąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 

Maistinė acto rūgštis (9%) pagal veikiančią NTD. 

Cukrus ŽŪ ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3D-325 „Dėl cukraus, skirto žmonėms 
vartoti, gliukozės ir invertuoto cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimų metodų techninio 
reglamento patvirtinimo”. 

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, ŽŪ ministro 2003 m. 

rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-396 „Dėl kiaušinių tiekimo į rinką techninio reglamento 
patvirtinimo“ ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007. 

Mėsos, kaulų sultinys  koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 
Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 
Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 

 
________________ 
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 2014 m. ____________ d. sutarties Nr. ____ 
 2 priedas 
 
 

(Pasižadėjimo dėl įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais forma) 
 

 
 

___________________________________________________________ 
(pataisos įstaigos  pavadinimas) 

 
PASIŽADĖJIMAS 

DĖL ĮSTATYM Ų REIKALAVIM Ų 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.  
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 Man išaiškinta atsakomybė už Suėmimo vykdymo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 12-313; 
2008, Nr. 81-3172), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (Žin., 2002, Nr. 73-3084) ir 
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus. 
 
 
       
 __________________________ 
     (instruktuoto asmens parašas) 

 
 
Instruktavo 
_____________________________  
 (pareigos)   

_____________________________ 
 (parašas) 

_____________________________ 
             (vardas ir pavardė) 

200__ - ____ - ____ 
 

 


