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KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
Kauno specialioji mokykla vykdo mažos vertės pirkimą duonos gaminiai (15810000-9) ir prašo
pateikti raštišką komercinį pasiūlymą.
1. Pirkimo objektas – Duonos gaminiai.
Duonos gaminiai perkami nuo 2017 m sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. iki visiško
įsipareigojimų įvykdymo.
1.1. Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną : (15810000-9)
1.2. Pirkimą sudaro viena dalis.
1.3. Pasiūlymą galima teikti tik visoms pirkimo dalies pozicijoms.
1.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. lapkričio mėn. 2 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku).
1.5. Pirkėjas poreikiui esant užsako prekes kiekvieną dieną.
1.6. Prekių pristatymo vieta – Kauno specialioji mokykla, Apuolės g. 11, Kaunas.
1.7. Produktus naudoti ženklintus pagal LR produktų ženklinimo taisykles.
1.8. Sutartis su laimėtoju pasirašoma iki 2017 gruodžio 31 d.
1.9. Pridedamas priedas Nr. 2 MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NEGALI BŪTI VAIKAMS MAITINTI
SKIRTUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

1.10. Pirminis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais vyks komisijos posėdyje 2016 m.
lapkričio mėn. 2 d. 10 val. 05 min. Dalyviai nekviečiami.
1.11. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
Nr.
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo ar tiekėjo,
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių
1.
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti)
asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus,
neturi
neišnykusio
ar
nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą,
sukčiavimą,

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas
arba tinkamai patvirtinta kopija*) išduotas ne anksčiau kaip 60
kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

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.

3.

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 bankroto byla
arba nėra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla,
kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba
tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne
anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje
Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija, įmonės įstatų
kopija su nurodytais ekonominės veiklos kodais, leidžiančiais
teikti perkamas paslaugas. Leidimas-higienos pasas, leidžiantis
verstis ūkine-komercine veikla ir pažymėjimas dėl maisto
tvarkymo (originalas arba kopija patvirtinta įmonės vadovo).
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje

Perkami duonos produktai su techninėmis specifikacijomis pildymui pateikti: Priedas nr. 1
Informuojame jus, kad perkančiosios organizacijos planuojami nupirkti prekių
orientaciniai kiekiai yra numatyti šio konkurso priede Nr.1. Perkančioji organizacija
neįsipareigoja nupirkti iš šio konkurso nugalėtojo būtent tokį kiekį, koks yra nurodytas
kvietimo priede pateiktoje lentelėje (kiekiai gali kisti - tiek didėti, tiek mažėti).
Sumą nurodykite su PVM bei visomis kitomis išlaidomis.
Pasiūlymą prašome pateikti iki 2016 lapkričio 2 dienos 10:00 val., vokuose. adresu Apuolės g.
11, Kaunas.
Kontaktinis tel. nr. pasiteirauti: Dovilė Vasiliauskaitė Belevičienė 868434835, el. p.
kaunospecialiojimokykla@gmail.com.
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