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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Panevėţio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos (toliau–Perkančioji organizacija), Berţų 

g.37, Panevėţys, tel. 8 (45) 58 72 94,  vykdo aplausą pirkti mokinių nemokamo maitinimo ir  

mokinių bei darbuotojų mokamo  maitinimo paslaugas (toliau–Paslaugos) 2016-2017 

mokslo metams. 

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

Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos patvirtintomis  ir Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (toliau–CVP IS) bei interneto puslapyje adresu 

www.skaistakalnis.lt paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau–

Taisyklės) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis 

apklausos sąlygomis. 

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripaţinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  

4. Kontaktinis asmuo- viešųjų pirkimų specialistė Edita Grigaliūnienė, tel. 8 672 63882, 

laikas kontaktinei informacijai darbo dienomis nuo 16.30 val. iki 20.30 val. el.p.: 

edita@skaistakalnis.lt . 

5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (Toliau-PVM) mokėtoja. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

6. Pirkimo objektas- mokinių nemokamo maitinimo ir  mokinių bei darbuotojų mokamo  

maitinimo paslaugas, kurios turi būti teikiamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.  

7. Pasiūlymus teikiami pagal formą 1 priedas. 

8. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai 

paslaugų apimčiai. 

http://www.skaistakalnis.lt/
mailto:edita@skaistakalnis.lt


  

 

9. Tiekėjams neleidţiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjų pateikti alternatyvūs 

pasiūlymai nagrinėjami nebus.  

10. Perkamų paslaugų savybės bei reikalavimai pirkimo objektui nustatyti apklausos sąlygų 2 

priede pateiktoje techninėje specifikacijoje. Paslaugų kategorija–17, BVPŢ kodas–

55322000-3 (Maisto gaminimo paslaugos). 

11. Paslaugų teikimo vieta:Berţų g.37, Panevėţys. 

 

Eil 

Nr. 
Patiekalai 

6-10 metų 

vaikams 

Išeiga (g) 

 

11 metų ir 

vyresniems 

vaikams Išeiga 

(g) 

 NEMOKAMAS MAITINIMAS   

 SRIUBOS   

1 Pupelių sriuba su bulvėmis 250 250 

2 Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 250/10 

3 Barščių sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 250/10 

4 Ryţių kruopų sriuba su bulvėmis 250 250 

5 Špinatų sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir kiaušiniu) 250/10/10 250/10/10 

6 Švieţių kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 250/10 

7 
Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis (su grietine 

30%) 
250/10 250/10 

8 Ţirnių- perlinių kruopų sriuba 250 250 

9 Darţovių sriuba (su grietine 30%) 250/10 250/10 

10 Ţalių ţirnelių sriuba su bulvėmis 250 250 

11 
Rūgštynių sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir 

kiaušiniu) 
250/10/10 250/10/10 

12 Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (su grietine 30%) 250/10 250/10 

13 Ţirnių sriuba su bulvėmis 250 250 

14 
Barščių sriuba su pupelėmis ir švieţiais kopūstais (su 

grietine 30%) 
250/10 250/10 

15 Agurkų sriuba su ryţių kruopomis (su grietine 30%) 250/10 250/10 

 KARŠTIEJI  PATIEKALAI   

16 
Keptos vištienos šlaunelės /bulvių košė / Burokėlių 

salotos su ţaliais ţirneliais 
75/50/75 100/100/100 

17 
Trakų suktinukai (kiaulienos, vištienos suktinukai)/ biri 

grikių kruopų košė/ darţovių salotos su paprikomis 
50/50/50 75/75/100 

18 
Darţovių troškinys su dešrelėmis (virtos aukščiausios 

rūšies dešrelės) (tausojantis)/marinuoti agurkai 
75/75/100 100/100/100 

19 
Viso grūdo virti makaronai su jautiena 

(tausojantis)/pomidorai 
100/50/60 150/75/80 

20 
Ţuvies maltinis (jūros lydeka)/ sviesto (82%) ir grietinės 

(30%)padaţas/bulvių košė/ ţ.ţirnelių salotos 
50/15/50/50 75/20/75/75 

22 
Mėsos ir darţovių troškinys (kalakutiena)/ ţiedinių 

kopūstų salotos su pomidorais 
50/50/50 75/75/100 

23 
Kiaulienos kepsnys/ grietinės (30%) padaţas/ biri grikių 

kruopų košė/agurkai, pomidorai 
50/15/50/50/50 75/30/75/50/50 

24 

Ţuvies apkepas (lašišos file) (tausojantis)/ grietinės 

(30%)-pomidorų padaţas/bulvių košė/ salotos "Gaidelis" 

(morkos, obuoliai) 

50/20/50/50 75/2075/75 

25 
Vištienos plovas (tausojantis)/ pekininių kopūstų  salotos 

su pomidorais 
75/75/100 100/100/100 



  

 

26 
Balandėliai su kiauliena (tausojantis)/ grietinės (30%)-

pomidorų padaţas/ Virtos bulvės/marinuoti agurkai 
150/30/50/100 200/40/100/100 

27 
Varškės apkepas (tausojantis)/ Saldus grietinės (30%) 

padaţas 
150/30 200/30 

28 
Befstrogenas (Jautiena) (tausojantis)/ Virtos bulvės/ 

Raugintų kopūstų salotos 
50/30/50/50 75/45/50/100 

29 
Maltas kiaulienos šnicelis/ Bulvių košė/ Kopūstų salotos 

su agurkais ir pomidorais 
50/75/100 75/75/100 

30 
Vištienos file/ Grietinės (30%)-pomidorų padaţas/ Biri 

ryţių kruopų košė/ Agurkų- pomidorų salotos 
50/20/50/100 75/30/75/100 

31 
Karališki balandėliai su kalakutiena (tausojantis)/ 

Grietinės (30%)-pomidorų padaţas/ Marinuoti agurkai 
100/20/100 200/30/100 

32 PILNO GRŪDO DUONA 20 20 

33 VAISIAI 200 200 

 

Eil 

Nr. 
Patiekalai 

Išeiga (g) 

 

MOKAMAS MAITINIMAS VAIKAMS IR DARBUOTOJAMS 

 SRIUBOS  

1 Pupelių sriuba su bulvėmis 250 

2 Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 

3 Barščių sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 

4 Ryţių kruopų sriuba su bulvėmis 250 

5 Špinatų sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir kiaušiniu) 250/10/10 

6 Švieţių kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 

7 Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis (su grietine 30%) 250/10 

8 Ţirnių- perlinių kruopų sriuba 250 

9 Darţovių sriuba (su grietine 30%) 250/10 

10 Ţalių ţirnelių sriuba su bulvėmis 250 

11 Rūgštynių sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir kiaušiniu) 250/10/10 

12 Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (su grietine 30%) 250/10 

13 Ţirnių sriuba su bulvėmis 250 

14 
Barščių sriuba su pupelėmis ir švieţiais kopūstais (su grietine 

30%) 
250/10 

15 Agurkų sriuba su ryţių kruopomis (su grietine 30%) 250/10 

 KARŠTI PATIEKALAI  

16 Kepta ţuvis/bulvių košė/burokėlių salotos su aliejumi/pomidorai 100/100/50/20 

17 Ţuvis su kepintomis darţovėmis/bulvių košė/burokėlių salotos 100/50/100/50 

18 
Ţuvies maltinis/grikių košė/pekininių kopūstų salotos/troškintos 

morkos su grietinės padaţu 
100/100/50/50 

19 Kepta ţuvis/biri ryţių košė/tarkuotos morkos su citrinų sultimis 100/100/50 

20 Kiaulienos karbonadas/ bulviš ar kruopų košė / darţovių salotos 100/100/50 

22 
Troškinta ţuvis/biri ryţių košė/ troškintos morkos su grietinės 

padaţu/konservuoti ţali ţirneliai/salotų lapai 
100/100/50/50/20 

23 
Vištienos maltiniai/pieno padaţas/biri ryţių košė/ švieţių darţovių 

salotos su aliejumi/pomidorai 
90/30/170/70/50 

24 Vištienos kepsneliai/ryţių košė/morkų ir salierų salotos 100/100/50 

25 
Vištienos suktinis/rausvasis padaţas/bulvių košė/pekininių 

kopūstų salotos 
100/20/100/50 

26 
Kalakutienos maltiniai/bulvių košė/marinuotų burokėlių salotos 

 
90/100/50 



  

 

27 Troškintos vištienos kepenėlės/ ryţių košė/ darţovių salotos 100/100/50 

28 Vištienos plovas/obuolių salotos 80/150/50 

29 
Įdaryta fermentiniu sūriu vištienos krūtinėlė/ryţių košė/morkų ir 

pekininių kopūstų salotos 
90/120/110 

30 Įdarytas maltos paukštienos kotletas/ryţių košė/obuolių salotos 100/100/50 

31 Jautienos guliašas/bulvių košė/įvairių darţovių salotos 100/100/50 

32 
Troškinta jautiena su pupelėmis/grikių koš / 

pomidorai/konservuoti agurkai 
140/100/20/50 

33 
Kiaulienos guliašas/bulvių košė/švieţių kopūstų salotos su 

aliejumi 
100/100/50 

34 
Kiaulienos sprandinė su krienų padaţu/bulvių ar kruopų 

koše/darţovių salotos 
100/100/50/50 

35 
Įdarytas matos mėsos kepsnys/bulvių košė/raudona darţovių 

mišrainė 
80/100/50 

36 
Kiaulienos kepsnys su kmynais/virtos bulvės/švieţių kopūstų 

salotos su aliejumi/pomidorai 
100/100/50/20 

37 Kiaulienos plovas/raugintas agurkas 100/150/50 

38 Dičkukuliai su varške/ grietinės ir sviesto padaţu 200/50 

39 Bulvių plokštainis su paukštiena/grietinės ir sviesto padaţas/ 200/30/50 

40 Bulvių plokštainis /spirgučių-grietinės padaţas 200/50 

41 
Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsos įdaru/grietinės ir sviesto 

padaţas 
200/50 

42 Lietiniai blyneliai su varške, grietinė 30 % rieb,uogienė 150/20/20 

43 
Balandėliai troškinti su raudonuoju padaţu/virtos 

bulvės/šv.agurkas 
160/50/100/50 

44 Ţemaičių blynai su mėsa/sviesto-grietinės padaţas 200/30 

45 Bulviniai blynai/grietinė 30 proc. riebumo 200/30 

46 Varškės-bulvių kukuliai / svisto-grietinės padaţas 200/30 

47 Darţovių apkepas/grietinės ir sviesto padaţas/pupelių salotos 280/20/90 

48 
Plovas su darţovėmis/švieţių darţovių salotos su 

aliejumi/pomidorai 
250/110/50 

49 Obuolių ir cukinijų pudingas/desertinis padaţas 250/40 

50 Virti varškėčiai su grietine 30 proc. riebumo 180/30 

51 Varškės ir ryţių apkepas su uogiene 180/30 

52 Varškės ir morkų apkepas su grietine 30 proc.riebumo 250/30 

53 Ryţių kruopų apkepas su švieţiais obuoliais/desertinis padaţas 280/40 

54 Kepti varškėčiai / grietine 30 proc. Rieb./r uogiene 150/20/20 

55 
Grikių košė su morkomis ir svogūnais/virtos pieniškos 

dešrelės/darţovių salotos/salotų lapai 
180/60/100/20 

56 
Makaronų apkepas su jautiena/pekininių kopūstų salotos su 

vaisiais/pomidorai 
220/8/110/60 

57 
Makaronai su pieniškomis dešrelėmis/švieţių kopūstų salotos su 

aliejumi/lapinės salotos 
280/120/20 

58 Virti makaronai su darţovėmis/pupelių salotos 250/110 

59 Makaronai su fermentiniu sūriu/salotos „Skanumėlis“ 220/100 

60 Makaronai su varške/ morkų ir slyvų salotos 250/110 

 ŠALTIEJI PATIEKALAI  

61 Švieţi pomidorai 100 

62 Burokėlių salotos su ţaliais ţirneliais 100 

63 Darţovių salotos su paprikomis 100 

64 Ţalių ţirnelių salotos 100 



  

 

65 Ţiedinių kopūstų salotos su pomidorais 100 

66 Švieţi agurkai 100 

67 Salotos „Gaidelis“ (morkos, obuoliai) 100 

68 Pekino kopūstų salotos su pomidorais 100 

69 Marinuoti agurkai 100 

70 Raugintų kopūstų salotos 100 

71 Kopūstų salotos su agurkais ir pomidorais 100 

72 Agurkų –pomidorų salotos 100 

73 Burokėlių salotos su aliejum 100 

74 Tarkuotos morkos su citrinų sultimis 100 

75 Obuolių salotos  100 

76 Morkų ir pekininių kopūstų salotos 100 

77 Morkų ir salierų salotos 100 

78 Pupelių salotos 100 

79 Morkų ir slyvų salotos 100  

80 Salotos “Skanumėlis“  100 

81 Kiaušinių ir kumpio salotos 100 

82 Pekininių kopūstų salotos su vaisiais 100 

83 Burokėlių mišrainė 100 

84 Pekininių kopūstų salotos su vaisiais 100 

85 RUGINĖ DUONA 30 

 GĖRIMAI  

87 Apelsinų sultys  ( 100 % ) 200 

88 Multivitaminų sultys ( 100 % ) 200  

89 Pomidorų sultys ( 100 % ) 200  

90 Ananasų sultys ( 100 % ) 200  

91 Mineralinis vanduo ( negazuotas ) 200  

92 Arbata (juoda) 200  

93 Arbata (ţalia) 200 

94 Kompotas  200 

 VAISIAI  

95 Obuolys 200 

96 Mandarinas 200 

97 Kriaušė 200 

98 Apelsinas 200 

 KONDITERIJOS GAMINIAI  

99 Bandelė su varške 80 

100 Bandelė su obuoliais 80 

101 Bandelė su cinamonu 80 

102 Bandelė su dţemu 80 

103 Bandelė su mėsa 80 

 

 

 

III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS, GALIOJIMO 

UŢTIKRINIMAS 

 

12. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 



  

 

13. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. birţio 14 d., 16 val. 00 min. atsiuntus jį 

paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Panevėţio Skaistakalnio pagrindinė mokykla 

, Berţų g.37, Panevėţys, raštinės kabinetas, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Tiekėjo 

prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas 

yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Perkančioji organizacija neatsako uţ pašto 

vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. 

Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąţinami tiekėjui registruotu laišku.  

14. Tiekėjas savo pasiūlyme turi siūlyti visą nurodytą techninėje specifikacijoje paslaugų 

apimtį. 

15. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Alternatyvus pasiūlymai 

nepriimami ir nevertinami. 

16. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. 

17. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Pasiūlymo 

parengimo ir pristatymo išlaidas padengia tiekėjas.   

18. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti šių apklausos sąlygų 1 priede pateiktą 

pasiūlymo formą. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti. Susiuvimo reikalavimai 

pasiūlymui netaikomi.  

19. Uţpildytą pasiūlymo formą su priedais tiekėjas deda į voką. Vokas uţklijuojamas. Ant 

voko turi būti uţrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas, pirkimo pavadinimas, 

tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti uţrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų 

pateikimo termino 2016 m. birţelio 14 d. 16 val. 00 min.“. Vokas su pasiūlymu negali būti 

mechaniškai paţeistas ar neuţklijuotas. Jei vokas su pasiūlymu mechaniškai paţeistas, apie tai 

paţymima pasiūlymų registravimo lape.  

20. Jei tiekėjas savo įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus, jis 

privalo tai nurodyti savo pasiūlyme ir juos įvardinti.  

21. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta apklausos sąlygose. 

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

tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

23. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripaţįstamas 

galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino. 

24. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 

kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti apklausos sąlygas gali būti pateikiami 

perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

25. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. 

26. Pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais 

prievolių uţtikrinimo būdais nereikalaujama.  

IV. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

          27. Vokai bus atplėšiami 2016 m. birţelio 16 d., 17 val. 00 min. mokyklos viešųjų pirkimų 

specialisto kabinete.  
28. Į vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą tiekėjai nekviečiami. 

29. Vokų atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir 

pranešama pasiūlyme nurodyta kaina. Jei, skelbiant pasiūlymo kainas, kaina, išreikšta skaičiais, 

neatitinka kainos, nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais.  



  

 

30. Apklausos sąlygų 29 punkte nurodyta informacija pateikiama pageidavimą gauti 

informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

 

V. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

31. Pasiūlymas nagrinėjamas ir vertinamas konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymą 

pateikusio tiekėjo atstovams. Tikrinamas pasiūlyme pateiktų duomenų atitikimą apklausos sąlygose 

nustatytiems bendriesiems, kvalifikacijos ir techninės specifikacijos reikalavimams.  

32. Atplėšus vokus nagrinėjama: 

32.1. ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba 

netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti; 

32.2. ar tiekėjo kvalifikacija atitinka apklausos sąlygose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus; 

32.3. ar pasiūlymas atitinka apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus; 

32.4. ar tiekėjas pateikė jungtinės veiklos sutarties patvirtintą kopiją (jei dalyvauja ūkio 

subjektų grupė); 

32.5. ar nebuvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina; 

32.6. ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maţa kaina ir tiekėjas, perkančiajai organizacijai 

paprašius, nepateikė raštiško kainos pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai maţos kainos 

(Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maţa kaina, privaloma tiekėjo raštu paprašyti per 

nurodytą protingą terminą pagrįsti neįprastai maţą pasiūlymo kainą. Neįprastai maţa kaina laikoma 

tokia kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų maţesnė uţ visų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba 

30 ir daugiau procentų maţesnė nuo šiam pirkimui planuojamų skirti lėšų. Kreipdamasi į tiekėją dėl 

neįprastai maţos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali prašyti jo pateikti įrodymus, 

pagrindţiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo maţą kainą.  

33. Pasiūlymai vertinami pagal maţiausios kainos vertinimo kriterijų.  

34. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.  

35. Perkančioji organizacija gali derėtis dėl visų pasiūlymo sąlygų. 

 

VI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

36. Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 

 

VII. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

 

37. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas 

pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo 

apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems 

dalyviams dienos). Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas jei pasiūlymą 

pateikia tik vienas suinteresuotas dalyvis. 

38. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir 

tikslai ; 

39. Sutarties projektas pateiktas apklausos sąlygų 3 priede. 


