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KVIETIMAS
DALYVAUTI PARENKANT MAISTO PREKIŲ TIEKĖJĄ
2018-05-10 Nr. SI-60
Klaipėda
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (toliau – perkančioji organizacija) vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 9 ir 86 str., perkančiosios organizacijos direktoriaus
2016-06-10 įsakymu Nr. V-110 patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant
mažos vertės pirkimus, taisyklėmis organizuoja maisto produktų tiekėjų konkursą, siekdamas
sudaryti sutartis dėl maisto produktų tiekimo nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31.
Perkančioji organizacija planuoja pasirinkti tiekėją pagal tiekėjų pasiūlytas kiekvienos
pirkimo objekto dalies pavyzdinių maisto produktų sąrašų kainas (kainos pasiūlyme turi būti
nurodytos su PVM, į kainą turi būti įskaičiuoti visi galimi mokesčiai ir išlaidos). Skelbimas apie
maisto prekių pirkimą ir konkurso sąlygos – patalpinti mokyklos internetinėje svetainėje
www.tauralaukiomokykla.lt
Tiekėjas, nusprendęs dalyvauti maisto produktų pirkimo konkurse, privalo iki 2018 metų
gegužės 24 d. 14.00 val. pateikti perkančiajai organizacijai per CVP IS savo pasiūlymą, kuriame
turi būti nurodyti įmonės rekvizitai, įsipareigojimas tiekti produkciją pasiūlymo prieduose
(pridedami prie pasiūlymo) nurodytomis kainomis. Pasiūlymas turi būti tiekėjo vadovo ar įgalioto
atstovo pasirašytas ir patvirtintas įmonės anspaudu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti
perkančiajai organizacijai dokumentus, patvirtinančius jo teisę verstis maisto produktų tiekimu bei
tiekėjo technikines galimybes (saugiai, sveikai ir laiku) tiekti maisto produktus, įskaitant
reikalavimus maisto produktų tiekimo į mokyklinio ugdymo įstaigas techninėms priemonėms.
Maisto produktai skiriami ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių
maitinimui, todėl maisto prekėms keliami specifiniai reikalavimai, turintys užtikrinti sveiką ir saugų
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų maitinimą: neturėti savo sudėtyje maisto produktų
(ypatingai mėsos) pakaitalų, vaikų sveikatai žalingų konservantų.
Informuojame Jus, kad perkančiosios organizacijos planuojami nupirkti prekių
orientaciniai kiekiai yra numatyti šio kvietimo prieduose. Perkančioji organizacija neįsipareigoja
nupirkti iš šio konkurso nugalėtojo būtent tokį kiekį, koks yra nurodytas kvietimo prieduose
pateiktose lentelėse (kiekiai gali kisti - tiek didėti, tiek mažėti) ir būtent tokių produktų, kokie yra
nurodyti kvietimo prieduose pateiktose lentelėse (produktų sąrašai yra pavyzdiniai ir priklausomai
nuo perkančiosios organizacijos poreikių jie gali kisti, be to šie sąrašai nėra baigtini – perkančioji
organizacija gali užsakyti kitų, sąrašuose nenurodytų produktų).
Su konkurso nugalėtoju bus pasirašoma sutartis dėl prekių kainų, apytikslio planuojamų
nupirkti prekių kiekio, kokybės, prekių pristatymo, atsiskaitymo sąlygų ir kitų planuojamo pirkimo
sąlygų.
Kontaktinis asmuo maisto prekių pirkimo klausimais: Irena Daukantienė, vyr. virėja, tel.
(8 46) 481 861, mob. tel. 8 658 96 999.
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