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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno specialioji mokykla (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti maisto prekes
vieneriems kalendoriniams metams (nuo 2017 m. sausio 1 dienos iki 2017 m. gruodžio 31 d.),
nustatytas šių sąlygų 1 priede.
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006,
Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986, 2010, Nr.25-1174) (toliau – Viešųjų pirkimų
įstatymas), perkančiosios organizacijos direktoriaus 2015 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V – 16
patvirtintomis Kauno specialiosios mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau –
Taisyklės), paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas),
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
4. Supaprastintas atviras mažos vertės pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pagal VPĮ
91 straipsnio reikalavimus.
5. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas .
6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principais ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Dovilė Vasiliauskaitė - Belevičienė,
dietistė tel. 860993317, el. p. kaunospecialiojimokykla@gmail.com. Aistė Raginė, viešųjų
pirkimų specialistė tel. 837362023, el. p. aistem@zebra.lt
8. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
9. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus:
Nr.
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

Prašymo
paaiškinti
pirkimo
dokumentus pateikimo perkančiajai
organizacijai terminas
Terminas, iki kurio perkančioji
organizacija turi išiųsti paaiškinimus

Pasiūlymų pateikimo terminas iki
Vokų atplėšimo posėdžio pradžia
Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo
terminas (toliau- atidėjimo terminas),
per kurį negali būti sudaroma
pirkimo sutartis

Data
4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos
Perkančioji organizacija į gautą prašymą
atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Paaiškinimas turi būti siunčiamas taip, kad
dalyviai jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
2016-11-03
2016-11-03
terminas nėra taikomas. Pirkimas mažos
vertės, taikomos išimtys, numatytos Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje –
pirkimo sutarties atidėjimo

Laikas
Iki 10 val.

10:00
10:00
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II. PIRKIMO OBJEKTAS
11.Pirkimo objektas – Pienas ir pieno produktai. Pienas ir pieno produktai perkami vieneriems
metams.
12.Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną : 15500000-3.
13.Pirkimą sudaro viena dalis.
14.Pasiūlymą galima teikti tik visoms pirkimo dalies pozicijoms.
15. Pirkėjas poreikiui esant užsako prekes kiekvieną dieną. Pieno ir pieno produktų, tiekėjas
privalo pristatyti produktus kiekvieną dieną ir juos iškrauti iki 12:00 valandos ryto.
16. Prekių pristatymo vieta – Kauno specialioji mokykla, Apuolės g. 11, Kaunas.
17. Produktus naudoti ženklintus pagal LR produktų ženklinimo taisykles.
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).

PIENO IR PIENO PRODUKTŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas
Kauno apskrities specialioji mokykla
Pirkimo objektas: Pienas ir pieno produktai (15500000-3)

Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

1.

Pienas

2.

Kefyras

3.

Šaltibarščių
kefyras

4.

Grietinė

5.

Varškė

6.

Varškės sūris

7.

Sviestas
Jogurtas su
priedais 2,5%3,5%
Varškės Sūreliai –
natūralūs, įv.
skonių ir rūšių

8.

9.

Reikalavimai

2,5% riebumo, fasuotas polietileniniame
įpakavime iki 1 ltr.
2,5% riebumo, fasuotas polietileniniame
įpakavime iki 1 ltr.
7% riebumo,fasuotas polietilianiniame
įpakavime iki 1 ltr
30% riebumo, natūrali, fasuota
polimeriniuose indeliuose, išfasavimas iki
500 gr.
9% riebumo, natūrali,fasuota nuo 500 gr.
iki 3 kg. Biri.
22% riebumo, be priedų, vakuuminėje
pakuotėje
82% riebumo, fasuotas po 200 gr.
Jogurtas su įvairių vaisiu gabaliukais,
grūdais, fasuotas iki 140 g.. Sudėtyje tik
natūralūs priedai. Be GMO.
Fasuotas iki 45 g. Sudėtyje tik natūralūs
priedai,be GMO. Be glajaus.

Kiekis

Mato
vnt.

4500

ltr

250

ltr

150

ltr

630

kg

750

kg

25

kg

450

kg

250

kg

100

kg
Viso:

Vieneto
kaina
be
PVM,
Eur

Vieneto
kaina
su
PVM,
Eur

Suma
su
PVM,
Eur
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Pastaba: Vertinant išvardintus produktus gali būti papildomai paprašyta (po atitikimo
kvalifikaciniams reikalavimams nustatymo) degustacijai pateikti po 100 gr. siūlomų produktų ir
atsižvelgiama į organoleptinius bei skonio rodiklius.
1. Realizacijos terminas po pristatymo turi būti ne mažesnis nei 3-4 paros, ant prekių turi būti
spaudas (ne lipdukai), nurodantis prekių savybes.
2. Kiekiai bus derinami pagal poreikį ir užsakymai gali būti vykdomi nedideliais kiekiais.
3. Pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą specifikacijai.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
18.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.

2.

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,
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.

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 CVP
IS priemonėmis.

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,

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.
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3.

kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje CVP
IS priemonėmis.

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla,
kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

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 CVP
IS priemonėmis

19.Tiekėjo, neatitinkančio šios lentelės reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.
20.Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
21.Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad jo įmonė atitinka VPĮ 91 straipsnio reikalavimus.
Pateikiama: kompetetingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta
deklaracija, kad tiekėjas atitinka VPĮ 91 str. reikalavimus. Pateikiami skenuoti dokumentai
elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis.
22. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama
preisaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
23. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė
perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
24. Jei perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų
įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies 1,2 ir 3 punktuose bei 34 straipsnyje, tiekėjas gali pateikti
Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pažymą dėl įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.
25. 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 (Žin.,2006, Nr. 118-4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse
išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal
Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra
atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS
PIRKIMO PROCEDŪROSE
26. Jei pirkimuose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje CVP IS
priemonėmis.

27. 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
šios sutarties šalių atsakomybę, už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą.
28. 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).
29. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir perkančiai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų
grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
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V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
30. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
31. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą naudodamasis CVP IS priemonėmis.
32. Pasiūlymas turi būti pateikiamas iki 2016-11-03 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku),
CVP IS
elektroninėmis
priemonėmis,
pasiekiamu
adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
33. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
34. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti
pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamų dokumentų vertimas turi būti
patvirtintas notaro arba Tiekėjo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu
arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu. (turi būti pateikiamas dokumentas originalo kalba ir
jo vertimas). Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
35. Prekių kainos pateikiamos eurais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos su PVM (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos).
36. Pasiūlymas pateikiamas iki 2016 m. lapkričio 3 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku),
tik elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius,
perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra
gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
37. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 90
kalendorinių dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
38. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
39. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS
priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
40. Perkančioji organizacija nereikalauja , kad pasiūlymas būtų pasirašytas elektroniniu parašu.
41. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje visuma
(perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:
a. jungtinės veiklos sutartis ar tinkamai patvirtinta jos kopija (kai ji pateikiama).
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
b. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. Pateikiami skenuoti
dokumentai elektroninėje formoje.
40. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas
turi jį pateikti iš naujo.
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. Prašymai paaiškinti
konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
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43. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva
paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
44. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygose nurodytam
terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija
turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie
pirkimo, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienom iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku
gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia
paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris
tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
45. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina
tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinos kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų .
46. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
47. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai
įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį
tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar
susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama
patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat
paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi
perkančiajai organizacijai.
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
48. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas –
elektroninių vokų atplėšimo procedūra, vyks elektroniniu būdu Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje
(toliau – Komisija), kuris vyks adresu: Apuolės g. 11, Kaunas. Komisijos posėdžio, kuriame
atplėšiami elektroninių pasiūlymų vokai pradžia – 2016 m. lapkričio 3 d. 10.00 val. Vokų su
pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.
49. Perkančiosios organizacijos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis tiekėjams pranešama ši
informacija:
49.1 pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas;
49.2 pasiūlyme nurodyta kaina.
49.3 ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis.
50. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo,
interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis
priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos
informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas
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su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali
būti atidėtas ir kitai dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų,
pasiūlymų atidarymo procedūros posėdis tęsiamas.
60. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija,
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
53. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį
konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.
Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji
privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per
perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
54. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti
tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
55. 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.
56. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą
ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo
posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
57. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o
ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą
pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių
pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta
neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų
sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo
pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą
kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose
nurodytomis kainomis Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio
atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama
pirkimo procedūros ataskaitoje.
58.Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai,
pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai
yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
59. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos nurodytos
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
60. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
a. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
b. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
c. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė
specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pasiūlymas Tiekėjo
nepasirašytas, konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.);
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d. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar)
nepaaiškino pasiūlymo;
e. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
f. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
g. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis.
h. gavus informacijos, kad tiekėjas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai
organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
61. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, (vertinimo kriterijus mažiausia
kaina).
Esant lygiaverčiams siūlymams, pirmenybė teikiama anksčiau registruotam siūlymui.
XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
62. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę, ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos
didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę
pirmu įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiau.
63. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų
nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį
sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą
pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė
tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu
nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų 53 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai
neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų
atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime
nurodomos tokio sprendimo priežastys.
64. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru
pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį
pasiūlymą.
65. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo
sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti
pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartį.

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
66.Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo
pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų
sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
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Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis .
67.Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties
sudarymo. Pretenzijos pateikimo data bus laikoma data nurodyta CVP IS.
68.Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija
bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties
anksčiau negu po 10 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją
pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
69.Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą
darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.
70.Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo
patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir
terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.
71.Tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo
sutarties pripažinimo negaliojančia): per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu
apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.
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Supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų
1 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL PIENO IR PIENO PRODUKTŲ PIRKIMO
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime;
2) supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Mes siūlome šias prekes:
Kauno apskrities specialioji mokykla
Pirkimo objektas: Pienas ir pieno produktai (15500000-3)
Eil.
Nr.

Produkto
pavadinimas

Reikalavimai
2,5% riebumo, fasuotas polietileniniame
įpakavime iki 1 ltr.
2,5% riebumo, fasuotas polietileniniame
įpakavime iki 1 ltr.
7% riebumo,fasuotas polietilianiniame
įpakavime iki 1 ltr
30% riebumo, natūrali, fasuota polimeriniuose
indeliuose, išfasavimas iki 500 gr.
9% riebumo, natūrali,fasuota nuo 500 gr. iki 3
kg. Biri.

Kiekis

Mato
vnt.

4500

ltr

250

ltr

150

ltr

630

kg

750

kg

1.

Pienas

2.

Kefyras

3.

Šaltibarščių kefyras

4.

Grietinė

5.

Varškė

6.

Varškės sūris

22% riebumo, be priedų, vakuuminėje pakuotėje

25

kg

7.

Sviestas

450

kg

8.

Jogurtas su priedais
2,5%- 3,5%

82% riebumo, fasuotas po 200 gr.
Jogurtas su įvairių vaisiu gabaliukais, grūdais,
fasuotas iki 140 g.. Sudėtyje tik natūralūs
priedai. Be GMO.

250

kg

Fasuotas iki 45 g. Sudėtyje tik natūralūs
priedai,be GMO. Be glajaus.

100

kg

Fasuotas iki 45 g. Sudėtyje tik natūralūs
priedai,be GMO.

100

kg

9.

9.

Varškės Sūreliai –
natūralūs, įv. skonių
ir rūšių
Varškės Sūreliai – su
šokoladiniu glajumi,
įv. skonių ir rūšių

Vieneto
kaina be
PVM,
Eur

Vieneto
kaina su
PVM,
Eur

Viso:
Bendra pasiūlymo suma su PVM (EUR) – _____________________________________________________
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ___________ EUR.

Suma
su
PVM,
Eur
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Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną
dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
2 lentelė

Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija:
1.
2.
Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo:
subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Kokią veiklą vykdys pagal sutartį
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)

Pasiūlymas galioja iki 201..... m. ______________ d.
___________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)**
**Pastaba. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti
atskirai neprivaloma.
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Supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų
2 priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
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)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo
(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, 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 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4102; 2008, Nr. 81-3179) 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.
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

**Pastaba. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti
atskirai neprivaloma.
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Supaprastinto atviro konkurso sąlygų
3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pasiūlymai turi atitikti 2010 m. liepos mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo
Nr. V-645 "Dėl mokinių maitinimno organizavimo bendrojo lavinomo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo"
3 priedo reikalavimus (sąrašas maisto priedų, kurių neturi būti mokiniams maitinti skirtuose maisto
produktuose).
MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI MOKINIAMS MAITINTI SKIRTUOSE MAISTO
PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS
Dažikliai:
E 102 tartrazinas
E 104 chinolino geltonasis
E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S
E 120 košelinis, karmino rūgštis, karminas
E 122 azorubinas, karmosinas
E 123 amarantas
E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A
E 127 eritrozinas
E 129 alura raudonasis AC
E 131 patentuotas mėlynasis V
E132 indigonitas, indigokarminas
E 133 briliantinis mėlynasis FCF
E 142 žaliasis S
E 151 briliantinis juodasis BN, juodasis PN
E 155 rudasis HT
E 180 litolrubinas BK
Konservantai:
E 200 sorbo rūgštis
E 213 kalcio benzoatas
E 203 kalcio sorbatas
E 210 benzoinė rūgštis
E 211 natrio benzoatas
E 212 kalio benzoatas
E 202 kalio sorbatas
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Saldikliai:
E 950 acesulfamas K
E 951 aspartamas
E 962 aspartamo-acesulfamo druska
E 954 sacharinas ir jo natrio, kalio bei kalcio druskos
E 955 sukralozė
E 957 taumatinas
E 959 neohesperidinas DC
E960 steviolio glikozidai
E 952 ciklamo rūgštis ir jos natrio bei kalcio druskos
Aromato ir skonio stiprikliai:
E 620 glutamo rūgštis
E 621 mononatrio glutamatas
E 622 monokalio glutamatas
E 623 kalcio glutamatas
E 624 monoamonio glutamatas
E 625 magnio glutamatas
E 626 guanilo rūgštis
E635 dinatrio5 -ribonukleotidai
E628 dikalio guanilatas
E629 kalcio guanilatas
E630 inozino rūgštis
E631 dinatrio inozinatas
E632 dikalio inozinatas
E633 kalcio inozinatas
E634 kalcio5 -ribonukleotidai
E627 dinatrio guanilatas

