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I SKYRIUS 

TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ 

 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas1  

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją 

organizacija vardas ir pavardė 

 

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją 

organizacija telefono numeris 

 

 

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas: 

Nr. Ūkio subtiekėjo pavadinimas ir 

kodas2 

Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, 

kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto 

pajėgumais 

1 2 3 

   

   

 

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis3: 

Nr. Subtiekėjo pavadinimas ir kodas4 Pirkimo sutarties objekto dalies, 

perduodamos vykdyti subtiekėjui, 

aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis 

procentais) 

1 2 3 

   

   

                                                 
1 Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių 

kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – 

fizinio asmens kodas arba gimimo data. 
2 Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio 

asmens kodas. 
3 Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo 

nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi. 
4 Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio 

asmens kodas arba gimimo data. 
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II SKYRIUS 

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI 

 

Mes siūlome šį objektą: 

Nr. Pavadinimas Kiekis Mato vnt. 

1 2 3 4 

1. Maitinimo paslauga 1 kompl. 

 

III SKYRIUS 

KAINA 

 

1 lentelė. Pusryčių palyginamosios kainos apskaičiavimas5 
Nr. Pusryčiai6, 

kurio 

pagrindinis 

elementas 

yra: 

Maksimalus 

galimas 

įkainis be 

PVM, Eur 

Lyginamasis 

koeficientas7 

Vienos porcijos įkainis be 

PVM, Eur/porc. 

Perskaičiuotas 

įkainis, Eur8 

7-10 

metų 

amžiaus 

vaikams 

11-14 

amžiaus 

vaikams 

15-18 

amžiaus 

vaikams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. košė 2,00 0,5     

2. kiaušiniai 2,00 0,5     

3. makaronai 2,00 0,5     

4. sumuštiniai 2,00 0,5     

   2,0 Iš viso:  

 

2 lentelė. Pietų palyginamosios kainos apskaičiavimas9 
Nr. Pietūs10, 

kurio 

Maksimalus 

galimas 

Lyginamasis 

koeficientas11 

Vienos porcijos įkainis be PVM, 

Eur/porc. 

Perskaičiuotas 

įkainis, Eur12 

                                                 
5 Kainos, perskaičiuoti įkainiai ir tarpiniai skaičiavimai visuose pasiūlymo lentelėse turi būti nurodyti 

suapvalinti pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų euro dalių, t. y. pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, 

nebent pastabose nurodoma kitaip. 
6 Porciją sudaro: 425 Kcal. maistinės vertės patiekalas(-ai) ir maisto produktai (jeigu maisto produktai 

tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai porcija tiekiama 7-10 metų amžiaus vaikams; 500-550 Kcal. maistinės 

vertės patiekalas(-ai) ir maisto produktai (jeigu maisto produktai tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai porcija 

tiekiama 11-14 metų amžiaus vaikams; 600-700 Kcal. maistinės vertės patiekalas(-ai) ir maisto produktai (jeigu 

maisto produktai tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai porcija tiekiama 15-18 metų amžiaus vaikams. 
7 Lyginamasis koeficientas suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio pasiskirstymas. 
8 Perskaičiuotas įkainis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

𝑃Į =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

3
× 𝐿 

kur: 

PĮ – Perskaičiuotas įkainis, 

A – lentelės 5 stulpelio reikšmė, 

B – lentelės 6 stulpelio reikšmė, 

C – lentelės 7 stulpelio reikšmė, 

L – lentelės 4 stulpelio reikšmė. 
9 Kainos, perskaičiuoti įkainiai ir tarpiniai skaičiavimai visuose pasiūlymo lentelėse turi būti nurodyti 

suapvalinti pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų euro dalių, t. y. pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, 

nebent pastabose nurodoma kitaip. 
10 Porciją sudaro: 510-680 Kcal. maistinės vertės patiekalas(-ai) ir maisto produktai (jeigu maisto 

produktai tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai porcija tiekiama 7-10 metų amžiaus vaikams; 600-880 Kcal. 

maistinės vertės patiekalas(-ai) ir maisto produktai (jeigu maisto produktai tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai 

porcija tiekiama 11-14 metų amžiaus vaikams; 720-1120 Kcal. maistinės vertės patiekalas(-ai) ir maisto 

produktai (jeigu maisto produktai tiekiami kartu su patiekalu(-ais), kai porcija tiekiama 15-18 metų amžiaus 

vaikams. 
11 Lyginamasis koeficientas suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio pasiskirstymas. 
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pagrindinis 

elementas 

yra: 

įkainis be 

PVM, Eur 

7-10 metų 

amžiaus 

vaikams 

11-14 

amžiaus 

vaikams 

15-18 

amžiaus 

vaikams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. jautienos 

kepsnys 

3,00 0,09     

2. veršienos 

kepsnys 

3,00 0,09     

3. kiaulienos 

kepsnys 

3,00 0,09     

4. vištienos 

kepsnys 

3,00 0,09     

5. kalakutienos 

kepsnys 

3,00 0,09     

6. paukštienos 

(išskyrus 

vištieną ir 

kalakutieną) 

kepsnys 

3,00 0,09     

7. žuvies 

kepsnys 

3,00 0,09     

8. žuvies 

(lašišos) 

kepsnys 

3,00 0,09     

9. nemaltos 

jautienos 

patiekalas 

2,50 0,32     

10. nemaltos 

veršienos 

patiekalas 

2,50 0,32     

11. nemaltos 

kiaulienos 

patiekalas 

2,50 0,32     

12. nemaltos 

vištienos 

patiekalas 

2,50 0,32     

13. nemaltos 

kalakutienos 

patiekalas 

2,50 0,32     

14. nemaltos 

paukštienos 

(išskyrus 

vištieną ir 

kalakutieną) 

patiekalas 

2,50 0,32     

15. nemaltos 

žuvies 

patiekalas 

2,50 0,32     

16. nemaltos 

žuvies 

(lašišos) 

2,50 0,32     

                                                                                                                                                         
12 Perskaičiuotas įkainis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

𝑃Į =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

3
× 𝐿 

kur: 

PĮ – Perskaičiuotas įkainis, 

A – lentelės 5 stulpelio reikšmė, 

B – lentelės 6 stulpelio reikšmė, 

C – lentelės 7 stulpelio reikšmė, 

L – lentelės 4 stulpelio reikšmė. 
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Nr. Pietūs10, 

kurio 

pagrindinis 

elementas 

yra: 

Maksimalus 

galimas 

įkainis be 

PVM, Eur 

Lyginamasis 

koeficientas11 

Vienos porcijos įkainis be PVM, 

Eur/porc. 

Perskaičiuotas 

įkainis, Eur12 

7-10 metų 

amžiaus 

vaikams 

11-14 

amžiaus 

vaikams 

15-18 

amžiaus 

vaikams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

patiekalas 

17. maltos 

jautienos 

patiekalas 

2,50 0,48     

18. maltos 

veršienos 

patiekalas 

2,50 0,48     

19. maltos 

kiaulienos 

patiekalas 

2,50 0,48     

20. maltos 

vištienos 

patiekalas 

2,50 0,48     

21. maltos 

kalakutienos 

patiekalas 

2,50 0,48     

22. maltos 

paukštienos 

(išskyrus 

vištieną ir 

kalakutieną) 

patiekalas 

2,50 0,48     

23. maltos 

žuvies 

patiekalas 

2,50 0,48     

24. maltos 

žuvies 

(lašišos) 

patiekalas 

2,50 0,48     

25. daržovių 

patiekalas 

2,50 0,48     

26. makaronų 

patiekalas 

2,50 0,48     

27. miltų 

patiekalas 

2,50 0,48     

28. miltų 

pusgaminis 

(koldūnai, 

lietiniai) 

2,50 0,48     

29. varškės 

patiekalas 

2,50 0,48     

30. košė iš 

grūdinių 

kultūrų 

2,50 0,48     

   10,0 Iš viso:  

 

3 lentelė. Užkandžių ir maisto produktų palyginamosios kainos apskaičiavimas13 

                                                 
13 Kainos, perskaičiuoti įkainiai ir tarpiniai skaičiavimai visuose pasiūlymo lentelėse turi būti nurodyti 

suapvalinti pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų euro dalių, t. y. pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu, 

nebent pastabose nurodoma kitaip. 
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Nr. Užkandžiai ir 

maisto 

produktai, kurio 

pagrindinis 

elementas yra: 

Maksimalus 

galimas įkainis be 

PVM, Eur 

Lyginamasis 

koeficientas14 

Įkainis už 

100 g  

Perskaičiuotas 

įkainis, Eur15 

1 2 3 4 5 6 

1. Marinuotų 

burokėlių salotos 

su alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

2. Šviežių kopūstų 

salotos su 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

3. Morkų salotos su 

česnaku, 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

4. Keptos morkos 

orkaitėje su 

kmynais 

(augalinis-

tausojantis) 

1,50 0,09   

5. Morkų-porų-

obuolių salotos su 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

6. Daržovių salotos 

su paprika, 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

7. Pekino kopūstų-

porų salotos su 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

8. Šv.kopūstų 

salotos su 

agurkais ir 

pomidorais 

alyvuogių 

aliejumi 

(augalinis) 

1,50 0,09   

9. Troškinti žiediniai 1,50 0,09   

                                                 
14 Lyginamasis koeficientas suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio pasiskirstymas. 
15 Perskaičiuotas įkainis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

𝑃Į =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

3
× 𝐿 

kur: 

PĮ – Perskaičiuotas įkainis, 

A – lentelės 5 stulpelio reikšmė, 

B – lentelės 6 stulpelio reikšmė, 

C – lentelės 7 stulpelio reikšmė, 

L – lentelės 4 stulpelio reikšmė. 
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Nr. Užkandžiai ir 

maisto 

produktai, kurio 

pagrindinis 

elementas yra: 

Maksimalus 

galimas įkainis be 

PVM, Eur 

Lyginamasis 

koeficientas14 

Įkainis už 

100 g  

Perskaičiuotas 

įkainis, Eur15 

1 2 3 4 5 6 

kopūstai 

(tausojantis-

augalinis) 

10. Bandelė su 

kokosu 

0,50 0,09   

11. Bandelės su 

cinamonu 

0,50 0,09   

12. Bandelės su 

obuoliais 

0,50 0,09   

13. Bandelės su 

varške 

0,50 0,09   

14. Trapus riestainis 0,50 0,09   

15. Keksiukai  0,50 0,09   

16. Plikyti pyragaičiai 

su varškės įdaru 

1,00 0,09   

17. Kruasanai 1,00 0,09   

18. Meduolinės 

širdelės 

1,00 0,09   

19. Geriamas vanduo 

be saldiklių 

0,20 0,09   

20. Sultys 0,40 0,09   

21. Pienas 0,40 0,07   

22. Kefyras 0,40 0,07   

23. Kompotas be 

cukraus 

0,40 0,06   

   2,0 Iš viso:  

 

4 lentelė. Pasiūlymo palyginamosios kainos apskaičiavimas 

Nr. Paslauga Kaina (be PVM), Eur16 

1 2 3 

1. Pusryčiai  

2. Pietūs  

3. Užkandžiai ir maisto produktai  

 Iš viso palyginamoji kaina (be PVM), Eur  

   

 PVM (21 %)  

 Pasiūlymo palyginamoji kaina (su PVM), Eur  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Nr. Dokumento pavadinimas Ar dokumente yra 

konfidencialios 

informacijos?17 

Paaiškinimas, kokia 

konkreti informacija 

dokumente yra 

                                                 
16 Pusryčių kaina perkeliama iš 1 lentelės 8 stulpelio eilutės „Iš viso“. Pietų kaina perkeliama iš 2 

lentelės 8 stulpelio eilutės „Iš viso“. Užkandžių ir maisto produktų kaina perkeliama iš 3 lentelės 6 stulpelio 

eilutės „Iš viso“. 
17 Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“. 
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konfidenciali 

1 2 3 4 

1.    

    

 

 

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad: 

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą. 

2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 

3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri. 

 

 

     
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

   (Vardas ir pavardė) 

 

 

 


