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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Alytaus lopšelis – darželis „Girinukas“ (toliau – perkančioji organizacija), Daugų  
g. 8, LT-62172 Alytus, kodas juridinių asmenų registre 191055484,  numato pirkti šviežius vaisius 
ir daržoves (toliau - prekes).  

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir 
centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – taisyklės) ir pirkimo sąlygomis. 

3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 
4. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet 
kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir 
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.  

5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoja. 
6. Mažos vertės pirkimas bus atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo 
reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

7. Pirkimą atlieka Alytaus lopšelis – darželis „Girinukas“  viešųjų pirkimų komisija (toliau – 
komisija). 
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 8. Pirkimo objektas – švieži vaisiai ir daržovės BVŽP-15300000-1: 
 9. Perkamų prekių pavadinimai, kiekiai ir kokybės reikalavimai pateikiami techninėje 
specifikacijoje (1 priedas).  

10. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
11. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekės kiekio, o pirks 

pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka teisę didinti arba mažinti nurodytą prekių kiekį 
pagal realų jos poreikį. Pirkimo dokumentuose nurodyti kiekiai bus naudojami tik pasiūlymams 
palyginti ir pirkimo laimėtojui nustatyti. 

12. Parduodamų prekių orientacinis kiekis gali keistis iki 30%. 
13. Sutartyje numatytų prekių asortimentas gali būti didinamas iki 10% per metus. 
14. Pirkimo sutartis bus sudaroma 12 mėnesių, su galimybe pratęsti. 
15. Tiekėjo produkcija turi atitikti 1-7 metų vaikų maitinimui keliamus reikalavimus, 

nurodytus  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme 
Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose 
ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio aprašo 2014 liepos 4 d. 
Nr. V-769 bei 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V- 998 pakeitimus.   
 16. Prekių pristatymo vieta – Daugų g. 8 , Alytus. 
 

III. MINIMALŪS REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS 
 

 17. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai teikėjui: 
 

Eil. 
Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 
17.1. Teikėjas (fizinis asmuo) ar teikėjo (juridinio 

asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo 
(arba yra teistumas yra išnykęs ar panaikintas), 
dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 
5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne 
pagal paskirtį ar nustatyta tvarka, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir 
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 
gauto turto įsigijimą ar realizavimą, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra 
priimtas ar 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 išvardytose Europos 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 
nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie 
LR 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 
dokumentus išduotus dokumentus 
(originalas arba tinkamai patvirtinta 
kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 
terminas, toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 
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17.2. Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 
Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ir 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos išduoto maisto tvarkymo 
subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija  
(Pateikti galiojančio Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą (ar 
užsienio valstybės institucijos, turinčios 
teisę išduoti tokio tipo dokumentus, 
išduotas dokumentas), kad tiekėjas yra 
įregistruotas Maisto tvarkymo subjektų 
registre ir turi veterinarinio patvirtinimo 
numerį, kuriame nurodyti veiklos 
objektai) (pateikiamos skaitmeninės 
dokumentų kopijos) 

17.3. Tiekėjas turi turėti Visuomenės sveikatos 
centro išduotą leidimą-higienos pasą leidžianti 
užsiimti ūkine-komercine veikla: gaminti, 
auginti ir prekiauti. 

Leidimo-higienos paso verstis 
komercine-ūkine veikla tinkamai 
patvirtinta kopija (pateikiamos 
skaitmeninės dokumentų kopijos) 

17.4.  Įmonėje turi būti įdiegta RVASVT sistema Valstybinės maisto ir veterinarinės 
tarnybos pažymos, dėl RVASVT 
sistemos įdiegimo, tinkamai patvirtinta 
kopija. (Valstybinės maisto ir 
veterinarinės tarnybos pažymą apie tai, 
kad Tiekėjo įmonė yra Valstybinės 
maisto veterinarijos tarnybos priežiūroje 
ir jo gaminama produkcija atitinka 
kokybės reikalavimus). 
(pateikiamos skaitmeninės dokumentų 
kopijos) 

 
18. Jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas ūkio subjekto grupės 

narys turi tenkinti šių sąlygų 17.1., 17.2., 17.3. ir 17.4. punkto reikalavimus.  
19. Kvalifikacijos reikalavimai privalo būti patvirtinti atitinkamais kvalifikacijos 

reikalavimus įrodančiais dokumentais. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. 
20. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Jei 

pasitelks, pateikia užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedo 3 lentelę. Tiekėjo nurodymas savo pasiūlyme 
apie numatomus subtiekėjus, nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti 
pirkimo sutarties įvykdymo. Subtiekėjų kvalifikacija netikrinama. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad 
visi jo paskirti subtiekėjai turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla. 

 
 
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
 

21. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. 
Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 

numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, 
įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų 
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šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. 
Taip pat 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). 

22. 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, KEITIMAS 
 
 23. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, 
kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 
sutarties įvykdymui. 
 24. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant 
CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS 
registruoti tiekėjai. 

25. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos 
nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų 
reikalavimų. Kitais būdais pateikti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Šie pasiūlymai bus 
grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku. 

26. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 
Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 
tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia. 

27. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose 
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti 
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant 
skaitmenines dokumentų kopijas.  

28. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 
visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).  
 29. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei 
atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į 
lietuvių kalbą, t. y. vertimas turi būti pateiktas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, o tuo 
atveju jei vertimą atliko tiekėjo vertėjas – vertėjo parašu ir įmonės anspaudu. 
 30. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų originalų. 
 31. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninė forma, skaitmeninių 
dokumentų kopijų ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma: 

31.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų  2 priedą; 
31.2. pirkimo sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai;  
31.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); 
31.4. įgaliojimo skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas); 
31.5. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai elektroninėje formoje. 
32. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS veikimo sutrikimus ar kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. 
33. 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.  

34. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.  
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35. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. birželio 27 d. 10.00 val.  (Lietuvos 
Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami. 

36. Tiekėjai 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 – komisija), jos nariai ar 
ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip 
konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

37. Teikėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo sąlygose pateiktą pasiūlymo formą 
(2 priedas). 

38. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 
atsižvelgta į visą šių pirkimo sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į 
techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 
tiekėjo išlaidos.  
 39. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Jei pasiūlyme nenurodytas jo 
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 
60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 40. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę 
prašyti, CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 
Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali atmesti tokį prašymą. 
 41. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas 
atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS 
priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 

VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

 42. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems 
kreipiantis į perkančiąją organizaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti 
pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 3 darbo 
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 
pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 
 43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija gali 
paprašyti ir siūlomų prekių pavyzdžių. Siūlomų prekių pavyzdžiai su sąrašu, komisijai atskiru raštu 
paprašius, turės būti pateikti nurodytu terminu ir į nurodytą vietą. Perkančioji organizacija 
neįsipareigoja apmokėti už pirkimui pateiktus pavyzdžius.  
 44. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti 
pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 42 punkte nurodytam 
terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija 
turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 
darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti 
pirkimo sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo 
dienos. 
 45. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, 
privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, 
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų, todėl perkančioji organizacija, 
atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė 
pirkimo sąlygas, nenurodydama, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. 
 46. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 
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 47. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Birutė Slavgorodskaja, direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui, tel. (8 315) 76560, el. p. ld@girinukas.alytus.lm.lt   
 

VII. SUSIPAŽINIMO  SU PASIŪLYMAIS  PROCEDŪROS 
 
 48. Susipažinimas su gautais pasiūlymais vyks komisijos posėdyje, adresu: Daugų g. 
8, Alytus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.   Komisijos posėdžio pradžia – 2017-06 – 27 
d. 10 val. 45 min. (Lietuvos Respublikos laiku). 

49. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymą pateikę 
dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams 
ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme 
nurodyta pirkimo kaina. 

50. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 
Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 
pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 

51. 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. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 
„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai 
posėdžio pradžioje. 

52. Pasiūlymus pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija nedelsiant, bet ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas, praneša informaciją apie visus pateiktus pasiūlymus. Pateikiama ši 
informacija: 

52.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 
52.2. pasiūlyme pateikta kaina; 
52.3. ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS 

priemonėmis; 
52.4. ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus reikalavimus. 
53. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė pasiūlyme ir jį pateikė, 

pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu. 
54.Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, 

nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
55. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka komisija, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 
 56. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 
pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, 
kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji gali CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios 
organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS 
priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, 
perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 
 57. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir komisijai CVP IS susirašinėjimo 
priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 
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58.  Jeigu pateiktame pasiūlyme komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais 
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas 
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas 
per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina 
pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų 
reikalavimų. 

59. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, komisija turi teisę, o 
ketindama atmesti pasiūlymą – 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“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). Jeigu 
dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas 

60. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 
perkančiajai organizacijai pateikiami raštu pagal nurodytą terminą. 

61. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
61.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
61.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje; 
pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, pirkimo sąlygose nurodytu būdu, nepateikė visų pirkimo 
sąlygose reikalaujamų dokumentų ir kt.); 

61.3. tiekėjas pateikė pasiūlymą ir voke ir elektroninėmis priemonėmis; 
61.4. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis; 
61.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu 

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos 
kainos; 

61.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų 
ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

61.7. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

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

62. Komisija, išnagrinėjusi pasiūlymus, pasilieka teisę derėtis. Derybos gali būti vykdomos 
dėl laimėjusio tiekėjo pasiūlytos, tačiau perkančiai organizacijai aukštos kainos. Derybos dėl 
sutarties ir kitų pirkimo sąlygų vykdomos nebus.  

 
IX. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 
 63. Pasiūlymuose nurodytos sąlyginės kainos bus vertinamos eurais. 
 64. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios 
bendros sąlyginės kainos kriterijų. 
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X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO 
SUTARTIES SUDARYMO 

 
 65. 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 keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, 
sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS 
priemonėmis įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 
pasiūlymas. 

66. Tuo atvejus, jei pasiūlymą pateiks tik vienas teikėjas, jo pasiūlymas bus laikomas 
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šio pirkimo sąlygų nuostatas.  

67. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį 
sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienas praneša kiekvienam pasiūlymą 
pateikusiam teikėjui elektroniniu paštu.  

68. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 
įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties 
kviečiamas raštu ir jam nurodoma data, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutarties. 

69. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti 
arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas 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 tiekėjui, kurio 
pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

70. Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 
procedūras, jeigu atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos paslaugos tapo 
nereikalingos, nėra lėšų joms apmokėti, yra kitų priežasčių). 
 

XI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 
 71. Pretenzijos ir skundai negarinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta 
tvarka. 
 

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 
 72. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo 
kaina, pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

73. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias pirkimo 
sąlygas. 

74. Pirkimo sutarties sąlygos pateiktos sutarties projekte. 
PRIDEDAMA. Sutarties projektas, 4 lapai. 
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                                                                                                               Mažos vertės pirkimo sąlygų  
                                                                                                               1 priedas 
 
 

ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 

Eil.
Nr. 

Produktų 
pavadinimas Reikalavimai Mato 

vnt. 

Orientaciniai kiekiai 
Per 12 mėn. 

 12 mėn.per 1 
mėn. 

1. Obuoliai 2-os  klasės kg 250 
2. Citrinos 2-os  klasės, iki 45 mm skersmens kg 100 
3. Apelsinai 2-os klasės, iki 53 mm skersmens kg 280 
4. Mandarinai 2-os klasės iki 45 mm skersmens kg 200 
5. Bananai 2-os  klasės kg 1000 
6. Vynuogės 2-os  klasės, stambiavaisės kg 200 
7. Kriaušės 2-os klasės, iki 50 mm skersmens kg 160 
8. Kiviai 2-os klasės, minimali vaisiaus masė 70 

g 
kg 100 

9. Persikai  2-os  klasės kg 60 
10. Nektarinai 

 
2-os klasės kg 60 

11. Arbūzai 2-os klasės kg. 40 
12. Melionai 2-os  klasės kg 40 
13. Bulvės 2-os klasės, stambios (50-70 mm 

skersmens gumbai) 
kg 8000 

14. Švieži kopūstai 2-os klasės kg 1000 
15. Ropiniai svogūnai 2-os klasės kg 200 
16. Morkos 2-os klasės kg 1300 
17. Švieži burokėliai 2-os klasės kg 1100 
18. Česnakai 2-os klasės, minimalus skersmuo 30 

mm, 
kg 36 

19. Svogūnų laiškai 2-os klasės kg 1 
20. Porai 2-os klasės kg 96 
21. Saldžioji paprika 2-os  klasės kg 96 
22. Krapai 2-os klasės kg 1 
23. Petražolės 2-os klasės kg 1 
24. Lapinės salotos 2-os klasės kg 1 
25. Pekino kopūstai 2-os klasės kg 300 
26. Ridikėliai 2-os  klasės kg 4,0 
27. Rauginti kopūstai Fasuoti iki 1 kg kg 200 
28. Gumbinis salieras 2-os klasės kg 3 
29. Žiediniai kopūstai 2-os  klasės, be lapų kg 30 
30. Cukinija 2-os klasės kg 10 
31. Moliūgai 2-os klasės kg 10 
32. Švieži agurkai 2-os klasės kg 280 
33. Švieži pomidorai 2-os klasės kg 280 
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Pastabos: 
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymas Nr. V-964 „Dėl 
maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  ir jo pakeitimai 2014-07-04 įsakymu Nr. V-769 bei  
2015-08-27 įsakymu Nr. V-998  „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo , bendrojo 
ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ . 
 
** Produktai pagaminti pagal Norminius techninius dokumentus (NTD). 
 
1. Produktai turi būti kokybiški, t. y. turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir 
kokybės sąlygų reikalavimus. 
2. Prie produkcijos teikimo dokumentų turi būti pateiktas Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos pažymėjimas (arba tai žymima ant sąskaitų-faktūrų), produktų laikymo sąlygos ir prekės 
galiojimo terminai. 
3. Trumpos realizacijos produktai negalės būti tiekiami tą pačią dieną, kurią baigiasi jų realizacijos 
laikas. Realizacijos terminas po pristatymo turi būti ne mažesnis nei 10 parų. 
4. Prekės turi būti sufasuotos pageidaujamais kiekiais, sudėtos tam skirtose dėžėse ar taroje ir 
pristatomos tiekėjo transportu. 
5. Ant produkcijos ar įpakavimo turi būti specialius ženklinimas. 
6. Prekės turi būti tiekiamos tiekėjo inventorinėje taroje, kurią Pirkėjas grąžina jei to pageidauja 
Tiekėjas. 
7. Tiekėjas turi užpildyti visas asortimento grafas, priešingu atveju pasiūlymas bus atmestas.


