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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

               1. Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti 

mokinių nemokamo maitinimo paslaugą. 

              2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  įstatymu (toliau – Viešųjų 

pirkimų įstatymas), (aktualia redakcija), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (Biržų 

rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Biržų rajono Pabiržės 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d.  įsakymu  

Nr. V-88), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (aktualia redakcija), kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

  3. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 

              4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sąlygos ir jų 

paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) 

adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą, perkančiosios organizacijos 

interneto svetainėje adresu http://www.pabirze.puslapiai.lt . 

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

proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso 

sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

            6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

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

            7.1. skelbimas apie pirkimą; 

            7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

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

            7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

            8. Dalyvio pasiūlymą sudaro raštu pateiktų dokumentų ir duomenų visuma: 

8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi 

mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos;  

8.2. užpildyta minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija, parengta pagal konkurso 

sąlygų 2 priedą;  

8.3. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą 

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

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

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

pasiūlymą, kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

8.6. dešimties dienų pietų mokinių maitinimo valgiaraščiai (be kainų), parengti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 44.3. punktu; 

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

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

ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo 

naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti 

Vidas Maldutis, Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 202 

kab., Likėnų g. 10, Pabiržės mst., LT-41386, Biržų raj., tel. (8 450) 59195, mob. 861238275.. 

10. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pabirze.puslapiai.lt/


 TAIKOMA / NE

TAIKOMA 

ŠIAM  

PIRKIMUI 

DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIENŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

10.1. Prašymo paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo perkančiajai 

organizacijai terminas 

Taikoma 4 darbo dienos iki 

pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos 

- 

10.2. Pirkimo dokumentų 

aiškinamasis susitikimas ar 

apsilankymas vietoje 

Netaikoma  - - 

10.3. Terminas, iki kurio 

perkančioji organizacija turi išsiųsti 

pirkimo dokumentų paaiškinimus ir 

patikslinimus 

Taikoma 1 darbo diena iki 

pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos 

Visi paaiškinimai, patikslinimai 

skelbiami CVP IS ir išsiunčiami 

CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis 

10.4. Pasiūlymų pateikimo 

terminas 

Taikoma 2015-06-12 

 11 val. 00 min. 

 

 

Perkančioji organizacija turi teisę 

pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminą, apie tai paskelbdama 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka 

10.5. Susipažinimo su pasiūlymais 

posėdis 

 

 

 

 

 

Taikoma  2015-06-12 

 11 val. 00 min. 

Perkančioji organizacija, pratęsusi 

pasiūlymų pateikimo terminą, 

atitinkamai nukelia ir 

susipažinimo su pasiūlymais 

posėdžio dieną ir laiką, apie tai 

paskelbdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka  

10.6. Pasiūlymo galiojimo terminas Taikoma 2015-09-05 Kol nesibaigė pasiūlymų 

galiojimo laikas, perkančioji 

organizacija turi teisę  

   Prašyti, kad dalyviai pratęstų jų 

galiojimą iki konkrečiai nurodyto 

laiko. Dalyvis gali atmesti tokį 

prašymą neprarasdamas teisės į 

savo pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą, kai jis reikalaujamas. 

10.7. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija turi 

patvirtinti to raštu paprašiusiam 

dalyviui, kad jo siūlomas 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 

yra tinkamas perkančiajai 

organizacijai 

Netaikoma - – 

10.8. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija privalo 

informuoti dalyvius apie 

kvalifikacijos patikrinimo 

rezultatus 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo 

dienos 

_ 

10.9. Terminas, per kurį Taikoma  Ne vėliau kaip per 5 – 



perkančioji organizacija privalo 

informuoti kiekvieną suinteresuotą 

dalyvį apie priimtą sprendimą 

sudaryti sutartį 

darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo 

dienos 

10.10. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija, dalyviui 

raštu paprašius, privalo jam 

nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 

41 straipsnio 2 dalyje nustatytą 

informaciją 

Taikoma  Ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo dalyvio raštu 

pateikto prašymo 

gavimo dienos 

– 

10.11. Pasiūlymo galiojimą 

užtikrinančio dokumento grąžinimo 

dalyviui terminas 

Netaikoma - – 

10.12. Pretenzijos perkančiajai 

organizacijai pateikimo terminas 

Taikoma Ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

5 darbo dienos  nuo 

paskelbimo apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

10.13. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija privalo 

išnagrinėti tiekėjo pretenziją ir 

priimti motyvuotą sprendimą 

Taikoma Ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo 

pretenzijos gavimo 

dienos 

– 

10.14. Terminas, per kurį 

perkančioji organizacija privalo, 

išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, 

apie priimtą sprendimą raštu 

pranešti pretenziją pateikusiam 

tiekėjui ir suinteresuotiems 

dalyviams 

Taikoma Ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną nuo 

sprendimo priėmimo 

dienos 

Pretenziją pateikęs tiekėjas ir 

suinteresuoti dalyviai taip pat 

informuojami apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūrų 

terminų pasikeitimą, jei tokie 

pakeitimai buvo 



10.15. Ieškinio teismui (išskyrus 

ieškinį dėl pirkimo sutarties 

pripažinimo negaliojančia) 

pateikimo terminas 

Taikoma Ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

5 darbo dienas nuo 

paskelbimo apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų 

įstatymas nenumato 

reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios 

organizacijos priimtus 

sprendimus 

– 

10.16. Pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas (toliau – 

atidėjimo terminas), per kurį negali 

būti sudaroma pirkimo sutartis 

Taikoma  Ne mažiau kaip 15 

dienų, skaičiuojant nuo 

pranešimo apie 

sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį 

išsiuntimo iš 

perkančiosios 

organizacijos 

suinteresuotiems 

dalyviams dienos, 

išskyrus išimtis, 

numatytas Viešųjų 

pirkimų įstatymo 18 

straipsnio 9 dalyje 

– 

 * Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

11. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.  

            12. Perkama Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo paslauga. 

Preliminariai bus nemokamai maitinama apie 80 mokinių per metus. Bendra pirkimo vertė – 60000 Eur 

(šešiasdešimt tūkstančių eurų). 

            13. Paslaugų teikimo vieta: Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla. Patiekalai gaminami tiekėjo 

virtuvės įranga Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos virtuvės patalpose.  

Nemokamas maitinimas vykdomas be antkainio. Patiekalų gamybos išlaidos apmokamos vadovaujantis 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo patiekalų gamybos išlaidų“, 2008 m. spalio 30 d. sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 

2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr.T-44  „Dėl mokinių nemokamo maitinimo administravimo išlaidų“ 

pakeitimo“ ir 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. 

vasario 14 d. sprendimo Nr.T-44  „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų“ 4 punkto 

pakeitimo“ ir Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T-36 „Dėl savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo“. 

Moksleivių maitinimo kainos nustatytos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimu Nr. T-181 „Dėl Biržų rajono savivaldybės  tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr.T-36 „Dėl 



savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo“ 

pakeitimo,  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T-302 „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“,  Biržų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  2014-12-18 įsakymu Nr. A-1013 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A-41 „Dėl nemokamo maitinimo dienos lėšų normos nustatymo“ 

1 punkto pakeitimo“.                           

Detalios pirkimo objekto savybės nustatytos konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“.  

14. Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo paslaugos teikimo 

terminas 12 mėnesių nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 

12 mėnesių. 

15. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio, o pirks pagal poreikį.. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

16. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šio punkto lentelėje nustatytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir 

rengiantis bendrą pasiūlymą.  

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

 

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio 

asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys 

(nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 

kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 

surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, 

neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 

viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 

išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduoto dokumento kopija.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas 



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 inicijuotos priverstinio 

likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros 

arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 

Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės 

įmonės Registrų centro išduoto išrašo ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, 

patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis, arba teismo išduoto išrašo iš 

teismo sprendimo, jei toks yra, kopiją.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 
Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo,  

registruotas Lietuvos Respublikoje, nurodyto 

dokumento nereikalaujama pateikti. Viešai 

skelbiami duomenys iš  interneto tinklapio 

http://www.registrucentras.lt/jar/p/ apie tiekėją 

(juridinį asmenį) bus užfiksuoti ir išsaugoti 

perkančiojoje organizacijoje susipažinimo su 

pasiūlymais dieną. 

Jeigu pasiūlymą teikia užsienio valstybės fizinis 

arba juridinis asmuo, jis pateikia valstybės, kurioje 

registruotas, ar valstybės, iš kurios atvyko, viešojo 

administravimo institucijos išduoto dokumento, 

patvirtinančio, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla arba nėra  vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos 

priverstinio likvidavimo  ar susitarimo su 

kreditoriais procedūros, arba išrašo iš teismo 

sprendimo, jei toks yra, kopiją.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 

 

2) Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 

priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 

apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su 

kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, 

kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos 

sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, 

nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus 

nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali 

deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas 

minėtas dokumentas arba jis neapima visų 

keliamų klausimų. 

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto 

dokumento arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

http://www.registrucentras.lt/jar/p/


duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumento kopija.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 
 

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 

socialinio draudimo įmokų mokėjimu. 

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 

pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Perkančioji organizacija patikrins, užfiksuos ir 

išsaugos viešai skelbiamus susipažinimo su 

pasiūlymais dienos duomenis apie tiekėją (juridinį 

asmenį)  iš  interneto tinklapio 
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ 

. 

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybinio 

socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis,   kopiją.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 
 

Jeigu pasiūlymą teikia užsienio valstybės fizinis 

arba juridinis asmuo, jis pateikia valstybės, kurioje 

registruotas, ar valstybės, iš kurios atvyko, viešojo 

administravimo institucijos išduoto dokumento 

kopiją.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 
 

5. Tiekėjas turi teisę teikti maitinimo paslaugą.  Valstybės įmonės Registrų centro išduoto 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 

išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų), 

patvirtinančio tiekėjo teisę teikti maitinimo 

paslaugą, kopija,  arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas 

registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos 

deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį 

reikalavimą, kopija. 

6. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba 

teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, 

turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 

Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/


intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir 

verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės 1 

punkte išvardytas veikas. 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos  dokumento  kopija.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiko 

susipažinimo su pasiūlymais dieną. 
 

7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo 

(„profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip: 

profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo 

pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų 

momento praėjo mažiau kaip vieni metai; 

konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui 

(fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė 

nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – 

ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, kai nuo  sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta šį  sankciją, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip vieni metai; Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, už 

kurį  tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta 

ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo 

mažiau kaip trys metai). 

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 

priedas). 

8.  Tiekėjas per pastaruosius vienerius metus nebuvo 

įrašytas į Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių 

sąrašą, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos internetinėje svetainėje. 

Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, 

patvirtinanti, kad jis nebuvo įrašytas į Nesąžiningų 

maisto tvarkymo įmonių sąrašą. 

 

 

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Vidutinės metinės maitinimo veiklos pajamos per 

pastaruosius 3 finansinius metus (2012 m., 2013 m, 

2014 m.) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 0,5 tiekėjo 

pasiūlyme nurodytos bendros preliminarios pasiūlymo 

kainos.  

Tiekėjo pažymos apie atitinkamų metų maitinimo 

paslaugos pajamas kopija. 

2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą 

vykdė mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs ar šiuo metu 

vykdo bent vieną maitinimo paslaugos teikimo sutartį, 

kurios vertė yra ne mažesnė kaip  

1 330 000 Eur su PVM. 

Pastaba. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą   

sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą 

reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra 

ne mažesnė kaip 1 330 000  Eur su PVM. 

Informacija apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, 

kurioje nurodomas sutarties   pavadinimas, 

vykdymo laikotarpis, sutarties kaina, užsakovo 

identifikavimo duomenys kartu su paslaugos 

gavėjo (užsakovo) patvirtinta pažyma (pateikiama 

kopija) apie tiekėjo tinkamai suteiktą paslaugą. 



3. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų (2012 m., 2013 

m., 2014 m.) arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos 

(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius 

metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi 

būti teigiama (sumuojamos kiekvienų metų reikšmės 

per visą nurodytą laikotarpį). 

Atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitų arba 

šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų 

dokumentų kopijos. 

8. Tiekėjas turi bent vieną maitinimo gamybos vadovo – 

technologo kvalifikaciją turintį darbuotoją, atsakingą 

už pirkimo sutarties vykdymą, kurio profesinė patirtis 

būtų ne mažesnė kaip 2 metai. 

Tiekėjo pažymos, kurioje nurodoma darbuotojo 

vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė patirtis, 

kopija ir darbuotojo kvalifikaciją įrodančio 

dokumento kopija. 

9.  Tiekėjas dalyvauja „Pienas vaikams“ programoje. Dokumento, įrodančio, kad tiekėjas vykdo „Pienas 

vaikams“ programą, kopija. 

10. Tiekėjas dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose programoje. 

Dokumento, įrodančio,   kad tiekėjas vykdo Vaisių 

vartojimo skatinimo mokyklose programą, kopija. 

 

17. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu tiekėjas apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį 

perkančiajai organizacijai yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet 

kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

18. Vietoj 16 punkto 1 lentelės 5 reikalavime nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų 

tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems 

reikalavimams, išduotą pažymą (pateikiama atitinkamo dokumento kopija). Perkančioji organizacija turi teisę 

paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą. 

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

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

deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos 

reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma 

(Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 

1079 (aktualia redakcija), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo (aktualia redakcija) išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines 

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

(Apostille). 

20. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, skelbimo apie pirkimą III.2.1. dalyje nustatytus 1 

– 8 kvalifikacijos reikalavimus (šių sąlygų 16 punkto 1 lentelės 1- 8 reikalavimai) turi atitikti ir pagal pirkimo 

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

III. 2. 1. dalyje nustatytus 9-18 kvalifikacijos reikalavimus  (konkurso sąlygų 16 punkto 2 lentelės reikalavimai) 

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

subjektų grupės nariai kartu.  

21. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra 

jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai 

jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie 

patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų 

ūkio subjektų pajėgumais.  

22. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subteikėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. 

Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti skelbimo apie pirkimą III.2.2. dalyje nustatytus šiuos  kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus: 

  



 

3. lentelė. Subteikėjų kvalifikacijos reikalavimai.  

Eil 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai 

 

1. Subteikėjas (fizinis asmuo) arba subteikėjo 

(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę 

juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir 

buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir 

pasirašyti subteikėjo apskaitos dokumentus, neturi 

teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl subteikėjo  (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, 

ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar 

turto legalizavimą. Dėl subteikėjo  iš kitos valstybės 

nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl 

viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 

išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus 

nusikaltimus. 

Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduoto dokumento kopija.  

PASTABA. Pateikti kvalifikacijos dokumentai 

turi įrodyti, kad subteikėjas šį reikalavimą 

atitiko susipažinimo su pasiūlymais dieną. 

2. Subteikėjas turi teisę teikti maitinimo paslaugą. Valstybės įmonės Registrų centro išduoto 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 

išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų), 

patvirtinančio subteikėjo teisę teikti maitinimo 

paslaugą kopija,  arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje subteikėjas 

registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos 

deklaracijos, liudijančios, kad subteikėjas atitinka 

šį reikalavimą, kopija. 

3. Subteikėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo („profesinis pažeidimas“ suprantamas 

kaip: profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

subteikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni 

Tiekėjo (subteikėjo)  deklaracija (šių konkurso 

sąlygų 3 priedas). 



metai; konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už 

kurį subteikėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta 

administracinė nuobauda arba subteikėjui  

(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, 

numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai 

nuo  sprendimo, kuriuo buvo paskirta šį  sankciją, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 

straipsnio pažeidimas, už kurį subteikėjui, kuris yra 

juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, 

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai). 

 

Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subteikėjų, nei buvo nurodyti jo 

pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subteikėjai, juos 

nurodyti. 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

23. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją. 

Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą 

su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, 

įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių 

atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti 

numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti 

pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

24. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 

geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą 

teisinę formą. 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 

 

25. Pasiūlymas , pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu adresu: Biržų 

rajono Pabiržės pagrindinė mokykla, Likėnų g. 10, Pabiržės mstl., Biržų raj., LT-41382. 

              26. Pasiūlymą pateikti iki 2015 m. birželio 12 d. 11.00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. 

Vėliau gauti vokai su pasiūlymais neatplėšti grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokai su pasiūlymais taip pat 

gražinami tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

              27. Tiekėjas pirkimo pasiūlymą privalo pateikti pagal prieduose pateiktas formas.  Pasiūlymą sudaro 

tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas 

pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėši iki 2015 m. 

birželio 12 d. 11.00 val.“  
              28. Pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į 

pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo 

ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jei organizaciją jį turi). Pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai 

antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku ir antspauduojami, jei organizacija turi antspaudą.  

               29. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui 

registruotu laišku. 

30. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų 

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

dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, 



kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos 

sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Taip pat tiekėjas negali viešai skelbiamos ar 

visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios. Taip pat konfidencialia informacija 

nelaikoma informacija, kuri gali būti skelbiama  pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio reikalavimus. 

Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą 

informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenurodo 

konfidencialios informacijos – laikoma, kad pasiūlyme jos nėra. 

Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 1 

priedą.    

31. Pasiūlyme  kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso 

sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus konkurso sąlygų 4 priedo (Techninė 

specifikacija) reikalavimus ir pan. Kainos pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įvertintos visos tiekėjo 

išlaidos, įskaitant PVM, kuris nurodomas ir atskirai. Bendra preliminari pasiūlymo kaina nurodoma skaičiais ir 

žodžiais. Jeigu kainos pasiūlymas bus pateiktas kita valiuta, turės būti atliktas perskaičiavimas į eurus pagal 

Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį šio pirkimo vokų atplėšimo (susipažinimo 

su pasiūlymais) procedūros dieną. Jei tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėją (-us), 

perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 1 priedas) jį (-uos) nurodyti ir pateikti 

šių sąlygų 21 punkte nurodytus dokumentus. Šis reikalavimas nekeičia pagrindinio dalyvio atsakomybės dėl 

numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.  

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

pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. 

33. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti 

ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu patvirtintas vertimas į lietuvių 

kalbą. 

34. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei 

tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis 

pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, 

jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

             35. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą pirkimo objekto apimtį. 

             36. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, 

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

             37. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir 

minutę. 

38. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, 

laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

39. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

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

Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų 

pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

41. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

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

susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti 

klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus 



pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva 

paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

44. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba aiškindama, 

tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus 

paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.  

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

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

kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus 

(patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų 

paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai 

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

pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus 

(patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.  

 

 

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

               46. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos 208 kabinete, 

Likėnų g. 10, Pabiržė, Biržų raj. LT – 41382. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais 

pradžia – 2015 m. birželio 12 d.- 11.00 val. 

               47. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti 

atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Atstovams rekomenduojama turėti 

įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, įstaigos spaudą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes 

vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus 

pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

48. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su  pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 

pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.  

               49. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi 

pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. 

              50. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta 

kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Ši 

informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems 

tiekėjams. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę 

asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji 

organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

  51. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus 

pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

52. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo 

dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.  

53. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems 

kvalifikacijos reikalavimams.  

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

atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

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

nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos duomenis 

papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis, perkančiajai 



organizacijai paprašius patikslinti, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 

perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą. Pateikti kvalifikacijos dokumentai turi įrodyti, kad 

tiekėjas konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitiko susipažinimo su 

pasiūlymais dieną. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės 

paaiškinti savo kvalifikacijos ir jo pasiūlymas atmetamas. 

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

nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo 

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

padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  

atitinkantis. 

Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu 

teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (kai tokį dokumentą reikalaujama pateikti) ar jų nepateikė, 

perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos 

nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš 

perkančiosios organizacijos dienos. Teikiami dokumentai turi būti išduoti (suformuoti) iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 
57. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių 

arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

58. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, 

įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, 

kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji 

organizacija, vertindama, ar dalyvio 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 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų 

neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“. Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo 

pasiūlymas atmetamas.  

59. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

59.1. dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba 

perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo 

kvalifikaciją; 

59.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;  

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

perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

59.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių 

klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

59.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis, Komisijai paprašius 

pateikti, nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 

pasiūlymo kainos; 

59.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė 

pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui 

pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento. 

60. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Nutraukusi pirkimo 

procedūras, perkančioji organizacija apie tai praneša visiems tiekėjams.  

 

  



X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

61. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.  

62. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

63. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, patikrinusi dalyvio, kurio 

pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikacijos 

reikalavimams, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo 

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

nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas. 

64. Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodoma 

nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo 

sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

65. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nurodyti: 

65.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius 

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

pavadinimą;  

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

kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos neatitinka rezultatų 

apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.  

66. Perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, 

kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą 

konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant 

konkurso sąlygų 29 punkte nustatyto reikalavimo. 

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

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

sutartis. 

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

laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti 

sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios 

organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu 

arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

69. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai reikalaujama), arba 

dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju 

perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra 

pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Šiuo atveju perkančioji organizacija, prieš siūlydama 

sudaryti pirkimo sutartį, įvertina šio dalyvio kvalifikacijos atitiktį skelbime apie pirkimą nustatytiems reikalavimams, 

jei kvalifikacija prieš tai nebuvo įvertinta (tiekėjų nebuvo reikalauta pateikti visų kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių 

dokumentų). 

 

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

70. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus 

ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 

tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali 

būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

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



sudarymo dienos.  

72. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus 

išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

73. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų 

pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai.  

74. Pirkimo sutarties sąlygos pateiktos pirkimo sutarties projekte, kuris pateikiamas konkurso sąlygų 5 

priede. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 

1 priedas 

 
 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Biržų rajono  

Pabiržės pagrindinei mokyklai 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO 

PASLAUGOS PIRKIMO 
 

__________Nr.________ 

                                                                 (Data) 

____________________ 

(Sudarymo vieta) 
 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu 

dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi 

dalyvių pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, 

pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  
 

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

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)  



Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)  

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai 

ketinama pasitelkti subteikėją (-us) 

 

 

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

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai 

pranešimai“ Nr.  ir  CVP IS.; 

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

2. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

3. Mes siūlome: 
 

Pavadinimas Kaina Lt su PVM (skaičiais ir faktais) 

Patiekalų gamybos išlaidos (mažas 

pajamas turinčių šeimų nemokamo 

maitinimo organizavimas). 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

   

   

 

 

Pasiūlymas galioja iki 2012m. .................................... mėn. ............ d. 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį 

„Konfidencialu“) 

  

  

  
         Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

           

 

  

      

(Paslaugų teikėjo arba jo 

įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 

A. V. 

 

 

 



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 

2 priedas 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 

apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo 

yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 

__________________Nr._____ 

(Data) 

__________________________ 

(Sudarymo vieta) 

Aš, ___________________________________________________________________ , 

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))_______________________________ , 

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 
dalyvaujančio (-ios) ______________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 
atliekamame ___________________________________________________________________ , 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas) 
skelbtame _____________________________________________________________________, 

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

nuoroda į CVP IS) 
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams 

pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): 

Nr. Bendrieji reikalavimai: Taip Ne 

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar 

ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio 

asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 

asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 

apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 

turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 

nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš 

kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

  



direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

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 inicijuotos priverstinio 

likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra 

vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus. 

  

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių 

mokėjimu. 

  

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu. 

  

5. Tiekėjas turi teisę teikti maitinimo paslaugą.    

6. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar 

panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo 

tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, 

išskyrus šios lentelės 1 punkte išvardytas veikas. 

  

7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo („profesinis 

pažeidimas“ suprantamas kaip: profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento 

praėjo mažiau kaip vieni metai; konkurencijos, darbo, darbuotojų 

saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį 

tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba 

tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo  sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta šį  sankciją, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, 

už kurį  tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė 

sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai). 

  

8.  Tiekėjas per pastaruosius vienerius metus nebuvo įrašytas į 

Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą, skelbiamą Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje. 

  

9. Vidutinės metinės maitinimo veiklos pajamos per pastaruosius 3 

finansinius metus (2012 m., 2013 m., 2014 m.) arba per laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 0,5 tiekėjo pasiūlyme 

nurodytos bendros preliminarios pasiūlymo kainos.  

  

10. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) 

yra įvykdęs ar šiuo metu vykdo bent vieną maitinimo paslaugos 

teikimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 1 330 000 Eur su 

  



PVM. 

Pastaba. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą  sutartį, laikoma, 

kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties 

įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 1 330 000  Eur su PVM. 

11. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų (2012 m., 2013 m., 2014 m.) arba 

nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau 

nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi 

būti teigiama (sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą 

laikotarpį). 

  

12. Tiekėjas turi bent vieną maitinimo gamybos vadovo – technologo 

kvalifikaciją turintį darbuotoją, atsakingą už pirkimo sutarties 

vykdymą, kurio profesinė patirtis būtų ne mažesnė kaip 2 metai. 

  

13.  Tiekėjas dalyvauja „Pienas vaikams“ programoje.   

14. Tiekėjas dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.   

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra 

neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.  

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės 

nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos 

reikalavimams patvirtinančius dokumentus.  

 

 

 

 

 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų  

3 priedas 

 
(Tiekėjo deklaracijos forma) 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys 

apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo 

yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 

_____________ Nr.______ 

 (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ___________________________________________________________________ , 

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ , 

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________ 

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame ______________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

_______________________________________________________________________________ , 

skelbtame  ______________________________________________________________________ , 

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

IS) 

 

nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus yra tokia ar panaši,  jam nėra  iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos 

priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba nėra vykdomos analogiškos procedūros 

pagal  registracijos vietos šalies įstatymus, nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji 

organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis („profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip: 

profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo 

mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės 

aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui 

(juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, 

kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė 

sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai). 

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

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 

pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas. 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 



                                                                                         

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 

4 priedas 

                                                                                             

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

                    1. Maitinimo paslaugų teikimo vieta – Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla. Bendra 

pirkimo vertė – 60000 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų). 

                    2. Maitinimo paslaugos teikėjas (toliau – Paslaugos teikėjas), teikdamas maitinimo 

paslaugas Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos mokiniams, privalo 

vadovautis šiais teisės aktais: 

2.1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų 

higienos. 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.  1770 

patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu. 

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 

V-675 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena". 

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu 

Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo". 

2.5. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 

V-877  „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal 

mokinių amžiaus grupes patvirtinimo." 

2.6. Tiekėjas užtikrina, kad, teikiant maitinimo paslaugas maisto ruošimo procese, nebus 

naudojami  pusfabrikačiai, nebus tiekiamos šios maisto produktų grupės: bulvių traškučiai, kiti  

riebaluose virti gaminiai, saldainiai, šokoladas ir jo gaminiai, konditerijos ir kiti gaminiai su šokoladu 

ar kremu, maisto produktai su maisto priedais, nurodytais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakyme Nr. V-645, gazuoti gėrimai, energiniai gėrimai, gėrimai ir 

maisto produktai, pagaminti (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto,  

sultinių koncentratai, rūkyta žuvis, konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa ir 

jos gaminiai, maistas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau- GMO) arba maistas, į 

kurio sudėtį įeina GMO, o produktų asortimentas bus sudarytas pagal rekomenduojamas maitinimui 

maisto produktų grupes, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu 

Nr. V-645. 

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 

V-645 patvirtintu Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu. 

2.8. Biržų rajono savivaldybės 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimu Nr. 1-1055 

„Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo". 

2.9. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 19 d. 

įsakymu Nr. A-800-(8.2) „Dėl mokinių nemokamo maitinimo normų bendrojo lavinimo mokyklose". 

                     2.10. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T-36 „Dėl 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo“. 

         2.11. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T-302 „Dėl mokinių 

nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“.  

         2.12. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-18 įsakymu Nr. A-

1013 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A-

41 „Dėl nemokamo maitinimo dienos lėšų normos nustatymo“ 1 punkto pakeitimo“.                           

2.13. Kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimą bei  



higienos normose nustatytus bendruosius reikalavimus ir rekomendacijas mokinių maitinimui. 

 

 

II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR ATSISKAITYMO UŽ MAITINIMO 

PASLAUGAS TVARKA 

 

3. Maitinimo paslaugos mokiniams teikiamos kasdien, išskyrus poilsio, švenčių ir 

mokinių atostogų dienas.  

4. Maitinimo paslaugos teikiamos konkursą laimėjusiam Paslaugų teikėjui mokyklos 

valgyklos paslaugos teikimo laikotarpiui tam tikslui paskirtose ir konkursą laimėjusio Paslaugų teikėjo  

pagal teisės aktų reikalavimus įrengtose patalpose, naudojant laimėjusio Paslaugų teikėjo inventorių ir 

įrangą. Konkursą laimėjęs paslaugų teikėjas savo lėšomis atlieka darbus užtikrinant, kad valgyklos 

patalpos atitiktų nustatytas higienos normas. Šalina visus trūkumus, nurodytus inspektuojančių ir 

kontroliuojančių tarnybų. 

5.  Maistas gaminamas Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos valgyklos patalpose 

apie 80 mokinių, turinčių teisę į nemokamą maitinimą. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti 

viso nurodyto kiekio, o pirks pagal poreikį. 

6. Pagamintas maistas teikiamas naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius bei indus, 

nustatytu laiku, karštas, kokybiškas, sveikas, laikantis higienos normų. Turi būti užtikrintas maisto 

laikymas, palaikant reikalingą temperatūros režimą, apsaugant maistą nuo taršos. Pateikiamas maistas 

turi būti karštas, nepakeitęs būdingos išvaizdos, saugus. Mokykloje pagal poreikį organizuojamas 

tausojantis maitinimas sergantiesiems. Tausojantis maitinimas ruošiamas pagal atskirą valgiaraštį. 

7. Mokiniai maitinami pagal mokyklos vidaus tvarkos taisykles. Konkretų maitinimo laiką ir 

vietą, nemokamai maitinamų mokinių skaičių teikėjas suderina su mokyklos vadovu. Preliminarūs 

duomenys apie mokyklose besimokančių mokinių skaičių bei nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

skaičių pateikiami mokyklos administracijos.  Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius gali 

keistis.  

8. Paslaugos teikėjas valgiaraščius sudaro vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 patvirtintu Mokinių maitinimo 

organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu. 

9.  Paslaugų teikėjas  turi turėti Maisto tvarkymo subjekto registracijos pažymėjimą, išduotą 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir būti apsidraudęs nuo profesinės rizikos.  

  

  

 

III. PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMOS SĄLYGOS 

 

     14.  Paslaugos teikėjas materialiai atsako už patalpas, perduotas Paslaugos teikėjui pagal 

panaudos sutartį.  

     15. Mokestį už šildymą, sunaudotą elektros energiją, šaltą, karštą bei kanalizuojamą vandenį, 

pagal skaitiklių rodmenis ir galiojančias kainas maitinimo paslaugos teikėjas apmoka savo lėšomis. 

               16. Pagal sudarytą sutartį Paslaugos teikėjas eksploatuoja virtuvėje esančią įrangą ir 

inventorių, sugedus savo lėšomis remontuoja, laikantis visų darbo higienos ir techninės saugos 

reikalavimų. 

               17. Paslaugos teikėjas apsirūpina reikalinga įranga ir inventoriumi maitinimo paslaugos 

užtikrinimui. 

              18. Už paslaugas atsiskaitoma po sąskaitos-faktūros gavimo per 30 dienų, pervedant pinigus 

pagal perkančiosios organizacijos pateiktas sąskaitas. 

  19. Paslaugos teikėjas užtikrina sanitarinę-higieninę naudojamų patalpų būklę, sudaro sutartis 



šiukšlių išvežimui, kenkėjų kontrolei vykdyti maisto tvarkymo patalpose.  

  20. Paslaugos teikėjas atlieka perduotų patalpų, vandentiekio, elektros ir vėdinimo sistemų 

gedimų remontą savo lėšomis.  

  21. Nuomojamose patalpose įvykus avarijai ar nelaimingam atsitikimui darbe, Paslaugos 

teikėjas atsako už pasekmes pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.  

  22. Už patalpų pagerinimą Paslaugos teikėjui neatlyginama. 

  23. Pasibaigus paslaugos teikimo sutarties laikotarpiui, Paslaugos teikėjas patalpas bei 

mokyklos nuosavybe esantį valgyklos inventorių pagal priėmimo-perdavimo aktą perduoda Biržų 

rajono Pabiržės pagrindinei mokyklai nepabloginęs jų būklės.  

  24. Valgyklų patalpose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais. 

 

 

IV. DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGOS 

 

 

              25.  Instruktuoja valgyklos personalą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais. 

              26. Aprūpina valgyklos darbuotojus spec. drabužiais, reikiamomis higienos priemonėmis indų 

plovimui, patalpų dezinfekavimui, kanalizacijos tinklų nuriebalinimui ir kt. 

 

 

V. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KONTROLĖS VYKDYMAS 

 

  27. Maitinimo paslaugų teikimo kontrolę vykdo mokyklos administracija, Biržų rajono 

savivaldybės administracijos įgalioti asmenys, Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba, Visuomenės 

sveikatos centras bei kitos kontroliuojančios institucijos.  

  28. Kontrolę vykdančioms institucijoms pareikalavus, Paslaugos teikėjas privalo pateikti 

gaminamų patiekalų technologines ir kalkuliacines korteles, kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus  

lėšų panaudojimo kontrolei bei analizei atlikti. 

  29. Paslaugų teikėjas privalo dalyvauti organizuojamuose susitikimuose su mokyklos vadovais 

ar kitomis paslaugos teikimo kontrolę vykdančiomis institucijomis, kartu aptarti tikrinimo aktus ar 

pažymas, numatyti priemones galimiems trūkumams pašalinti. 

  30. Techninėje specifikacijoje išdėstytos sąlygos Paslaugos teikėjui bus įtrauktos į paslaugos 

teikimo ir patalpų panaudos sutartis. 

 

_____________________________ 
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                                                                                                     Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 

                                                                                                     6 priedas  

 

MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

 

2015 m. ………….. d. Nr. ……………. 

Pabiržė 

 

            Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla, atstovaujama mokyklos direktoriaus 

………………., veikiančio pagal ……………… patvirtintus mokyklos nuostatus (toliau 

vadinama Užsakovu) ir ………………. įmonė, atstovaujama įmonės savininko 

……………….., veikiančio pagal ……………… patvirtintus įmonės nuostatus (toliau 

vadinama Paslaugos teikėju), toliau bendrai vadinamos šalimis, sudarėme šią paslaugos 

pirkimo - pardavimo sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

            1. Vadovaudamasis Pabiržės pagrindinės mokyklos Supaprastinto atviro mokinių 

maitinimo paslaugos pirkimo konkurso rezultatais, Užsakovas užsako, o Paslaugos teikėjas 

įsipareigoja organizuoti mokykloje mokinių maitinimą  mokslo metų dienomis. 

            Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu 

(Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4237), 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 „Dėl maisto produktų higienos“. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 patvirtintu 

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu. Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtinta Lietuvos higienos norma 

HN15:2005 „Maisto higiena“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų 

produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-

6147), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 1999 m. lapkričio 25 d.  įstatymu Nr. 510 

„Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl 

mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

            2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

            2.1. organizuoti mokykloje nemokamą mokinių maitinimą pagal Visuomenės sveikatos 

centro patvirtintas maitinimo normas, sanitarijos ir higienos normas, pagal iš anksto sudarytus 

valgiaraščius, nemokamą maitinimą vykdyti be antkainio, dienos valgiaraštyje nurodyti 

nemokamo mokinių maitinimo patiekalų kainą. 



            2.2. maitinimo paslaugos teikimą užtikrina kiekvieną mokslo metų dieną. 

 2.3. vadovautis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams 2006 m. birželio 

13 d. įstatymu Nr. X-686, nemokamam maitinimui produktus įsigyti (įskaitant pirkimo PVM) 

pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas nemokamo 

maitinimo dienos normas. (Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T-302 

„Dėl mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 

pakeitimo“, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-18 įsakymu Nr. 

A-1013 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. 

įsakymo Nr. A-41 „Dėl nemokamo maitinimo dienos lėšų normos nustatymo“ 1 punkto 

pakeitimo“). 

            2.4. aprūpinti maitinimui reikalingais stalo įrankiais, indais, virtuvės inventoriumi, 

servetėlėmis. 

            2.5. aprūpinti virtuvės darbuotojus specialiais drabužiais, plovimo ir 

dezinfekuojančiomis priemonėmis, instruktuoti darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais; 

            2.6. kartu su mokykla nustatyti valgyklos darbo ir maitinimo režimą; 

            2.7. pagal aktą priimti suteikiamas virtuvės ir pagalbines patalpas, baldus, juos saugoti, 

eksploatuoti laikantis darbo saugos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės 

saugos taisyklių; 

            2.8. naudoti patalpas ir įrenginius tik mokinių maitinimui organizuoti, rūpintis patalpų 

apsauga ir tvarkingai jas eksploatuoti; 

            2.9. užtikrinti kokybiško, karšto, sveiko maisto tiekimą, atsakyti už maisto ir maitinimo 

kokybę; 

            2.10. užtikrinti maisto laikymą, palaikant reikalingą temperatūros režimą, apsaugant maistą 

nuo taršos. Pateikiamas maistas turi būti karštas, nepakeitęs būdingos išvaizdos, saugus. 

           2.11. pagal poreikį organizuoti tausojantį maitinimą sergantiesiems; 

            2.12. užtikrinti maisto gamybą sava virtuvės įranga Pabiržės pagrindinės mokyklos 

virtuvės  patalpose; 

            2.13. sumokėti mokyklai pagal apskaitos prietaisų parodymus už sunaudotą iš mokyklos 

gautą elektrą, vandenį, kanalizaciją, šildymą ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitos-faktūros 

gavimo. Taikyti proporciją pagal vykdomą maitinimo apyvartą (gripo epidemijos, kai mokiniai 

nelanko mokyklos dėl šalčio). 

           2.14. savo lėšomis atlikti virtuvės patalpų priežiūros ir remonto darbus (grindų 

tvarkymą, prakiurusių vamzdynų remontą, susidėvėjusių apdailos elementų, elektros laidų, 

vėdinimo sistemų sutvarkymą, durų, laiptų dažymą, išdužusių stiklų pakeitimą, jei stiklas 

išdužo dėl paslaugos teikėjo kaltės); 

           2.15. užtikrinti sanitarinę-higieninę naudojamų patalpų būklę; 

           2.16. nemaišyti maisto atliekų su buitinėmis, jas surinkti ir išvežti iš mokyklos teritorijos 

utilizuoti, sudaryti sutartį su atliekas šalinančia įmone; 

           2.17. šalinti visus trūkumus, nurodytus inspektuojančių ir kontroliuojančių tarnybų; 

           2.18. naudojamose patalpose įvykus avarijai ar nelaimingam atsitikimui darbe, atsakyti 

už pasekmes pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 

 2.19. pagal galimybes remti mokyklos renginius. 

           3. Užsakovas įsipareigoja: 
           3.1. suteikti .…………………………. įmonei naudoti pagal paskirtį maisto išdavimo ir 

pagalbines patalpas pagal prie sutarties pridedamą perdavimo – priėmimo aktą, leisti naudotis 



elektra, karštu ir šaltu vandeniu, šildymu; 

           3.2. nustatyti kartu su teikėju valgyklos darbo režimą bei atskirų mokinių grupių 

maitinimo grafikus; 

           3.3. sudaryti nemokamai pusryčius ir pietus gaunančių mokinių sąrašus. Pervesti lėšas į 

teikėjo sąskaitą už mokinių, kuriems valstybė teiks paramą, maitinimą pagal PVM sąskaitą 

faktūrą; 

           3.4. laiku aprūpinti mokinius, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas, maitinimo 

talonais; 

           3.5. vykdyti mokinių maitinimo lankomumo apskaitą; 

           3.6. mokėti …. procentų nemokamo mokinių maitinimo patiekalų gamybos 

kompensavimo išlaidas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto nemokamo 

maitinimo vienos dienos lėšų normos vienam mokiniui (įskaitant prekių pirkimo PVM) po to 

kai Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas (pagal 

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-18 įsakymą Nr. A-1013 „Dėl 

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A-41 

„Dėl nemokamo maitinimo dienos lėšų normos nustatymo“ 1 punkto pakeitimo“,  Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimą Nr. T-302 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“).                         

 

III. PASLAUGOS TEIKĖJO ATSISKAITYMO TVARKA 

 

4. Paslaugos teikėjas, pasibaigus mėnesiui, per 5 darbo dienas Užsakovui pateikia 

sąskaitą faktūrą apmokėjimui už praėjusio mėnesio nemokamam mokinių maitinimui 

sunaudotus maisto produktus. Kartu su šia sąskaita faktūra Užsakovui pareikalavus pateikiami 

ir maisto produktų pirkimo dokumentai bei patiekalų kalkuliacinės kortelės (pagal Biržų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-18 įsakymą Nr. A-1013 „Dėl Biržų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A-41 „Dėl 

nemokamo maitinimo dienos lėšų normos nustatymo“ 1 punkto pakeitimo“,  Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimą Nr. T-302 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“).                         

5. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už gamybos išlaidas iki 20-tos kalendorinės 

dienos ir už maisto produktus pagal pateiktas sąskaitas faktūras iki 10-tos kalendorinės dienos. 

6. Pasibaigus mėnesiui per 5 darbo dienas Užsakovas Paslaugos teikėjui pateikia sąskaitą 

faktūrą už sunaudotus energetinius resursus (elektrą, vandenį, kanalizaciją, šildymą, šiltą 

vandenį).           

7. Paslaugos teikėjas už praėjusio mėnesio sunaudotus energetinius resursus Užsakovui 

apmoka iki einamojo mėnesio 20 d. po gamybos išlaidų gavimo iš mokyklos. 

 

IV. PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMAS 

 

8. Užsakovas, neįvykdęs šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, Paslaugos teikėjui 

atlygina padarytą žalą. 

9. Paslaugos teikėjas, neįvykdęs savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, Užsakovui 

atlygina jo patirtą žalą. 

10. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Sutarties įsipareigojimus, privalo 



atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, sumokėti 5% (penkis procentus) 

pasirašytos pirkimo sutarties vertės dydžio netesybas. 

 

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

11. Visi ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, keitimo, papildymo, nutraukimo 

sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami teismine tvarka. 

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR NUTRAUKIMAS 
 

              12. Sutartis sudaroma vieniems metams nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 

30 d. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra pirkimo vertė – 60000 

Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų). 

13. Pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą Paslaugos teikėjas 

pagal aktą mokyklai perduoda tvarkingas patalpas su visais pertvarkymais, kurie neatsiejami 

nuo tų patalpų, nedarant žalos jų būklei. 

14. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 

14.1. šalių susitarimu; 

14.2. kai Užsakovas nevykdo atsiskaitymų pagal šią sutartį; 

14.3. kai Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartų paslaugų 3 dienas ir 

daugiau (išskyrus priežastis, nepriklausančias nuo Paslaugos teikėjo valios); 

14.4. vieną iš šalių likvidavus, reorganizavus ar jai pačiai nutraukus savo veiklą; 

14.5. nutraukiant sutartį prieš terminą šios sutarties šalys privalo kitą įspėti raštu prieš 1 

mėnesį. 

15. Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo prieš terminą atveju abi šalys privalo 

tarpusavyje visiškai atsiskaityti pagal šios sutarties prievoles. 

16. Paslaugos teikėjas privalo grąžinti Užsakovui perduotą šios sutarties vykdymui turtą 

nepabloginus jo būklės pagal priėmimo - perdavimo aktus per 15 darbo dienų, atskaičiuos 

nusidėvėjimo vertę. Už patalpų, įrangos pagerinimą Tiekėjui neatlyginama. 

17. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių 

kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 
 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 
 

 

Užsakovas    Paslaugos teikėjas 
Pabiržės pagrindinė mokykla                                 …………………………. įmonė 

Kodas 290546830   Kodas ……………………..  

Likėnų g. 10, Pabiržės mstl., Biržų r.  ……………………………………… 

Tel. (8  450) 59 195,                            Tel., …………………………………..  

A/s LT 734010041300040113  A/s ………………………….    

AB DnB NORD bankas      Bankas ………………………….                

Kodas 40100                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Direktorius Vytautas Armalas  Savininkas ……………………….. 

 

A. V.    A. V. 


