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          Priedas Nr3 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS  

TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA 

MAISTO PRODUKTAI  

2014-10-07 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šį pirkimą organizuoja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija (toliau – Perkančioji 
organizacija), Nemuno g. 8 LT- 35255 Panevėžys, el. paštas: menumokykla@gmail.com.,  

         tel.: (8  45) 58 65 79. (8  45)58 65 60. 
1.2. Perkamos prekės:  

 1.2.1. mėsos produktai; 
 1.2.2. žuvis ir žuvies produktai; 
 1.2.3. vaisiai, daržovės; 
 1.2.4. gyvulinis, augalinis aliejus ir riebalai; 
 1.2.5. pienas ir pieno produktai; 
 1.2.6. grūdų malūno produktai; 
 1.2.7. įvairūs maisto produktai. 
 1.2.8. kiaušiniai. 
 1.2.9. mineralinis vanduo 
 

 
II. PREKI Ų APIBŪDINIMAS, REIKALAVIMAI, ORENTACINIAI KIEKIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Prekės 
pavadinimas 

Reikalaujamos prekės savybės Preliminarus 
kiekis  

Mato 
vienetas 

Siūloma 
mato 
vieneto 
kaina 
(su 
PVM) 
Lt /EUR 

Bendra 
suma 
visam 

perkamam 
kiekiui Lt. 
(su PVM) 
Lt/EUR 

Siūlomos 
prekės 

gamintojas, 
pavadinimas, 

tikslus 
fasavimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 PIENO PRODUKTAI 15500000-3(BVPŽkodas ) 
 

1 Pienas 
> 3,2 – 3,5 % riebumo, 
natūralus ,1 litro (kaitintas 
UAT ) 

1500 kg       

2 Sviestas. A klasės  sviestas 82 %  
riebumo, ,fasuotas  po 200g  400 kg       

3 Grietinė. 

 > 30 % riebumo, be augalinių 
riebalų priedų, be skystų nuosėdų, 
tirštos konsistencijos.  Pakuotė: > 3-
5 l.Elopak arba lygiavertis 

800 kg       

4 Grietinėlė 

pasterizuota plakamoji 
grietinėlė ,minimalus pieno 
riebalų kiekis ne mažiau -35 % 
,   200 g,  

100 kg       
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5 Varškė 
> 9 % rieb., šviežia, nerūgšti, be 
priedų, nepadidintos drėgmės, be 
pašalinio kvapo, nepertrinta.  

400 kg       

6 Varškė 
> 9 % rieb., šviežia, nerūgšti, be 
priedų, nepadidintos drėgmės, be 
pašalinio kvapo, pertrinta. 

1000 kg       

7 
Fermentinis 
sūris 

45-50 % rieb., puskietis, praėjęs 
fermentacijos etapą.  
 Pakuotė: sveriamas. 

100 kg       

8 Kefyras 
 2,5 % riebumo, pagamintas iš 
natūralaus pieno. 
Pakuotė:  iki1litro maišeliuose  

20 kg       

9 

Glaistyti 
varškės 
sūreliai. 

 Be priedų , pagamintas iš 
natūralaus pieno. 
Pakuotė: 50-100 g. 

100 kg       

10 
Jogurtinis 
gėrimas  

0 - 1 % , Pakuotė:100ml 100 kg       

11 Majonezas. 
pusriebis, be priedų, tirštos 
konsistencijos ,standartinės 
gamybos. Pakuotė: > 1 kg. 

130 kg       

viso: 4650 kg       

VAISIAI ,DARŽOVĖS 15300000-1  (BVPŽkodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Obuoliai  2kl 

II klasės ,sveiki švarūs 
,minkštimas be didesnių 
defektų ,Leisti defektai jeigu 
vaisiai išlaiko pagrindines 
savybes . Komisijos 
reglamentas 
(EB)Nr.1221/2008 KN 0808 
10 10-0808 10 08 

800 kg       

13 Citrinos 2kl 
II klasės Komisijos 
reglamentas (EB)Nr1221/2008 
Kn ex 0805 

10 kg       

14 
Mandarinai 
2kl 

II klasės ,skersmuo nemažesnis 
kaip 50 - 60mm, Komisijos 
reglamentas (EB)Nr1799/2001 

800 kg       

15 
Nektarinai 
2kl II klasės Komisijos 

reglamentas (EB)Nr1221/2008  
100 kg       

16 Bananai 2kl II klasės ,Komisijos 
(EB)Nr.2257/94 

700 kg       

17 
Apelsinai 
2kl 

II klasės ,skersmuo nemažesnis 
kaip 77- 88mm, Komisijos 
reglamentas (EB)Nr1799/2001 

500 kg       

18 
Žaliosios 
vynuogės 

(žalios)II klasės Komisijos 
reglamentas (EB)Nr1221/2008 
Kn 080610  10 

250 kg       

19 Bulvės 

maistinės I klasės ,gumbai 
stambus ,nemažesni  kaip 
60mm - 90 mm Luptos 
maišuose iki 10kg 

7200 kg       
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20 Bulvės 
Tarkuotų bulvių masė 
cepelinams maišuose  iki 5kg 800 kg       

21 Morkos   šviežios ,2klasės Komisijos 
reglamento (EB)Nr730/1999  

600 kg       

22 Svogūnai 
švieži II klasės nemažesni  
40mm skersmens Komisijos 
reglamento(EB)Nr.1508/2001 

500 kg       

23 Česnakai   

švieži ,II klasė nemažesni  
30mm skersmens Komisijos 
reglamento(EB)Nr. 
2396/2001,(EEB)Nr.1292/81 

20 kg       

24 Porai   
švieži II klasės Komisijos 
reglamento (EB)Nr. 
2396/2001,(EEB)Nr.1292/81 

20 kg       

25 Kopūstai   

II klasės ,turi būti švarus 
,neapšalę . Atitinkantis  
komisijos reglamento 
(EB)Nr1221/2008 kokybės 
reikalavimus galvos 3-4kg 

750 kg       

26 Agurkai  

marinuoti , nepjaustyti agurkai 
tvirti ,traškūs ,be didelių sėklų 
,silpnai rūgštus ,druska 
(chloridai)-ne daugiau 5% 
,fasuoti po 3000g ,agurkai turi 
sudaryti 1600g gryno svorio . 

400 kg       

27 Agurkai   

švieži II klasės ,atitinkantys 
Komisijos reglamento 
(EEB)Nr. 1677/88,nustatantį 
agurkų kokybės standartus  

500 kg       

28 
Pomidorai  
2kl 

II  klasės Komisijos 
reglamento (EEB)Nr.790/2000 500 kg       

29 Burokėliai  

II klases, švieži ,atitinkantis 
privalomus , patvirtintus ŽŪ 
ministro  2002 -08-19 įsakymu 
Nr310 ,,Dėl raudonųjų 
burokėlių kokybės reikalavimų 
" 

1000 kg       

30 
Rauginti 
kopūstai 

Iš I klasės šv. kopūstų, 
raugintų natūraliu būdu. 
Pakuotė :maišeliuose iki  1kg 

400 kg    

31 
Konservuoti  
žirneliai  

 Nestambūs, nepernokę, žalios 
spalvos, gero skonio,  žirnelių 
skersmuo 7-8 mm. Pakuotė: 
stiklainiuose arba metalinėje 
taroje > 500-800 g    

230 kg       

32 Žirniai  
skaldyti , nepažeisti kenkėjų, 
be priemaišų ,   pakuotė                            
> 500-800 g  

140 kg       

33 Braškių 

išfasavimas  stiklainiuose ar 
plastikiniuose kibirėliuose  nuo 
500g iki 900g ,natūralios ,be 
priedų  

30 kg       
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34 
Aviečių 
uogienė  

išfasavimas  stiklainiuose ar 
plastikiniuose kibirėliuose  nuo 
500g iki 900g ,natūralios ,be 
priedų  

80 kg       

35 
Šaldytos 
morkos   

Kubeliais  Pakuotė maišeliuose  
iki 2,5kg 80 kg       

36 

Šaldytos 
šparaginės 
pupelės 

Pakuotė maišeliuose              
po 400-2,5 kg  

100 kg       

37 

Šaldytų 
daržovių 
mišiniai 

brokoliai 34%,žiediniai 
kopūstai  33%,morkos 33%. 
Pakuotė iki 2,5kg 

200 kg       

38 
Šaldytos  
braškės 

 Pakuotė  maišeliuose   iki  1kg 50 kg       

39 
Šaldytos  
vyšnios  

  Be kauliukų .Pakuotė  
maišeliuose   iki  1kg  50 kg       

40 
Apelsinų 
sultys 

 100 %, be priedų.  Pakuotė: > 
1 l tetrapakuose. 2000 kg       

41 
Multivitaminų 
sultys 

100 %, pagamintos iš vaisių 
sulčių arba sulčių koncentrato 
(natūralaus), be aromatizatorių,  
sintetinių saldiklių ir dažiklių. 
Pakuotė: iki 1 l tetrapakuose. 

1000 kg       

42 Slyvų sultys 
 100 %, be priedų.  
 Pakuotė: > 1 l tetrapakuose. 800 kg       

43 
Vynuogių ir 
vyšnių sultys 

 100 %, be priedų.  
 Pakuotė: > 1 l tetrapakuose. 200 kg       

44 

Raudonųjų 
vynuogių 
sultys  

100 %, be priedų.  
 Pakuotė: > 1 l tetrapakuose. 600 kg       

45 
Obuolių 
sultys  

100% Natūralios, be 
konservantų, be nuosėdų. 
Pakuotė: 1 litro  tetrapakuose. 

800 kg       

46 
Ananasų 
sultys  

 100 %, be priedų.  
 Pakuotė: > 1 l tetrapakuose. 800 kg       

47 
Apelsinų 
sultys 

100 %, be priedų.  
 Pakuotė: 0,2 litro 
tetrapakuose.      

500 kg       

48 

Vynuogių ir 
juodųjų 
serbentų 
sultys 

 100 %, be priedų.  
Pakuotė: > 1 l tetrapakuose. 800 kg       

49 
Pomidorų 
padažas  

 
 Ne mažiau 40 % pomidorų 
pastos, sausų medžiagų kiekis 
ne mažiau 27 %, be saldiklių, 
be konservantų.  

250 kg       
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 Pakuotė: stiklainiuose  
iki 500 g   

viso: 24560 kg       

PARUOŠTA  KONSERVUOTA ŽUVIS 15200000-0 (BVPŽkodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 
Jūros lydekos 
fil ė be odos  

Išdarinėta, be kaulų, 
glazūruota  nedaugiau kaip 5%  
, žuvies dydis ne mažesnis kaip 
100g -200g, sušaldyta ,  
,išfasuota nuo1kg  iki 10kg 

300 kg       

51 
Menkės filė 
be odos 

Išdarinėta, be kaulų, 
glazūruota  nedaugiau kaip 5%  
, žuvies dydis ne mažesnis kaip 
250g- 500g, sušaldyta ,  
,išfasuota nuo1kg  iki 10 kg 

180 kg       

viso: 480 kg       

GYVULINIS IR AUGALINIS ALIEJUS IR RIEBALAI. 15400000-2(BVPŽkokas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

52 
Augalinis 
aliejus. 

Rafinuotas, saulėgrąžų 
Tinkamas kepimui, virimui, 
salotoms.  Turi būti 
pagamintas iš augalų, kurie 
nėra genetiškai modifikuoti. 
Be konservantų .          
Pakuotė: > 1 l. 

500 kg       

53 
Augalinis 
aliejus. 

Rafinuotas, rapsų aliejus 
Tinkamas kepimui, virimui, 
salotoms.  Turi būti 
pagamintas iš augalų, kurie 
nėra genetiškai modifikuoti. 
Be konservantų .         + 
Pakuotė: > 1 l. 

450 kg       

54 
Augalinis 
aliejus. 

Rafinuotas, rapsų aliejus su 
karotinu .Tinkamas kepimui, 
virimui, salotoms. Turi būti 
pagamintas iš augalų, kurie 
nėra genetiškai modifikuoti. 
Be konservantų .           
Pakuotė: > 1 l. 

250 kg       

viso: 1200 kg       

MĖSOS PRODUKTAI 15100000-9 (BVPŽkodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55 

Kiaulienos 
kotletinė 
mėsa 

Riebalų kiekis ne daugiau 
20%.      Pakuotė iki 3kg 
(vakuume)  

1000 kg       

56 
Kiaulienos 
kumpinė  

Atvėsinta minkšta, be kaulo, 
be odos, kumpinė, kategorija 1 
ar lygiavertė. Pakuotė: iki 3kg 
(vakuume)  

2500 kg       
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57 
Kiaulienos 
sprandinė  

Atvėsinta, minkšta, be kaulo, 
sprandinė. Pakuotė iki 3kg 
(vakuume)  

400 kg       

58 
Kiaulienos 
nugarinė 

Atvėsinta, minkšta, be kaulo, 
nugarinė. Pakuotė iki 3kg 
vakuume 

450 kg       

59 Spirgučiai  
Pjaustyti kiaulienos lašinukai. 
Pakuotė: polietileno 
maišeliuose vakuume  iki 1 kg.  

400 kg       

60 
Jautienos 
kepenys  

Atvėsintos , 
Švarios, be riebalinių audinių 
ir stambių kraujagyslių 
,fasuotos nuo 1kg iki 2,5kg 

100 kg       

61 
Jautienos 
kumpis  

Išpjaustyta  žemos riebumo 
klasės , aukštos raumeningumo 
klasės  , pilnai išgyslintas ir 
nusausintas. 
Pakuotė: sveriama, polietileno 
maišuose, vakuumuota. 

350 kg       

62 

Viščiukų 
broilerių 
krūtinėlės filė 

Maišeliuose šaldyta iki 2,5kg , 
kvapas ir spalva būdinga 
vištienai. 

1000 kg       

63 

Viščiukų 
broilerių   
ketvirčiai  

Maišeliuose šaldyta iki 2,5kg , 
kvapas ir spalva būdinga 
vištienai. 

1000 kg       

64  kalakutiena   

Atvėsinta malta, kvapas ir 
spalva būdinga kalakutienai.      
Pakuotė iki 3kg 
  

200 kg       

65 

Pieniškos 
dešrelės be 
konservantų 

 Aukščiausios rūšies, be 
baltyminių mėsos pakaitalų ir 
užpildų. Sudėtis: aukščiausios 
rūšies jautiena 20 % (+ 5 %), 
pusiau riebi kiauliena 80 % (+ 
5 %), prieskoniai. %.  
Paviršius turi būti sausas, 
švarus, apvalkalas nesuplyšęs. 
Stangrios konsistencijos. 
Pjūvyje faršas raudonas, 
vienalytis, be pilkų dėmių ir 
tuštumų, malonaus skonio ir 
kvapo. Vienos siuntos dešrelės 
turi būti vienodo ilgio (12-15 
cm) vienodo svorio (60-80 g). 
1,5kg "Moksleivių"(Arba 
lygiavertės) 

350 kg       

viso: 7750 kg       

 
 
 
 
 
 
 

GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTAI, KRAKMOLAS IR KRAKMOLO GAMINIAI.   15600000-4(BVPŽkodas)    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

666 Krakmolas  

Pagamintas iš bulvių , 
nesudrėkęs, aiškiai baltos 
spalvos, be pašalinių 
priemaišų.   
Pakuotė:  fasuotas 400g 

530 kg       

67 
Miltai 
kvietiniai  

Aukšč. rūšies 550 D ar 
lygiavertis, paruošti iš sveikų, 
nesudygusių, nesuplėkusių 
kviečių, be priemaišų ir 
pašalinių kvapų.         
 Pakuotė: > 2 kg. 

960 kg       

68 
Grikių 
kruopos 

branduoliai  neskaldyti, 
švarios, be priemaišų ir 
pašalinių kvapų.  
išfasuoti Iki 0,8 kg  

100 kg       

69 
Ryžių 
kruopos 

Neskaldytos, plikytos, švarios, 
šlifuotos, be priemaišų, be 
pašalinių kvapų,  
išfasuoti Iki 0,8 kg  

800 kg       

70 
Perlinės 
kruopos 

 Šviesios spalvos, be 
priemaišų, nesutrupėję, 
nesudrėkę, be kenkėjų, be 
pašalinių kvapų,  
išfasuoti  Iki 0,8 kg  

50 kg       

71 
Manų 
kruopos 

Geros kokybės, sausos, 
nesulipę, be kenkėjų ir kitų 
priemaišų,  
išfasuoti Iki 0,8 kg  

100 kg       

72 
Avižiniai 
dribsniai 

 Pagamintos iš geros kokybės 
kviečių, smulkios, be 
priemaišų, be kenkėjų, be 
pašalinių kvapų, 
 išfasuoti  Iki 0,8 kg  

40 kg       

viso: 2580 kg       

ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI 15800000-6(BVPŽ kodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

73 
Duona tamsi 
(juoda)  

Raikyta, sijota, pagaminta iš 
rugini ų (apie 80 %) ir 
kvietinių (apie 20 %)miltų, be 
pagerintojų, natūraliai 
išrauginta, be genetiškai 
modifikuotų augalų sudėtinių 
dalių.                           Pakuotė: 
kepalai įpakuoti. 

350 kg       

74 Batonas  

Raikytas, pagamintas iš 
aukščiausios rūšies kvietinių 
miltų, natūraliai išrauginti, su 
mielių raugu, standžios 
konsistencijos, be priedų,  be 
genetiškai modifikuotų augalų 
sudėtinių dalių. Pakuotė: 
kepalai įpakuoti > 400-500 g. 

350 kg       
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75 Bandelės  

Vienetiniame įpakavime  po 40 
-60g iš aukščiausios rūšies 
miltų su įvairiais įdarais 
(cinamonu ,džemu, varške, 
razinomis)  

400 kg       

76 Meduoliai 

Stabilios formos, pagaminti iš 
aukščiausios rūšies kvietinių 
miltų, be sintetinių dažiklių, 
neaptrupėjusiu glajumi.                     
Pakuotė: > 1 kg. 

200 kg       

77 Sausainiai 

Trapios tešlos, pagaminti iš  
aukščiausios rūšies kvietinių 
miltų, įvairios formos, (įvairių 
skonių) pakeliuose 100-110 g 

200 kg       

78 Sausainiai 

sveikuoliai (pagaminti iš 
ivairių grūdų, saulėgrąžų, 
riešutų, džiovintų vaisių) 
pakuoti į atskirus sandarius 
įpakavimus po 50g (arba 
lygiaverčiai) 

200 kg       

79 Sausainiai 
Avižiniai sausainiai su 
riešutais  sveriami iki  3kg 200 kg       

80 Džiūvėsėliai  
Malti ,išfasuoti nuo 0,5 kg iki 
1 kg  80 kg       

81 Makaronai  

 Pagaminti iš a./r. kvietinių 
miltų, su kiaušiniais, po virimo 
išlaikantys normalią formą bei 
nesulimpantys į gumulus. 
Spiralės, ragelių ar vamzdelių 
formos gaminiai.3. Pakuotė:  
fasuoti iki 5kg. 

300 kg       

82 Arbata 
Išfasuota maišeliuose, įvairių 
skonių,                                1,5 
g x 25 vnt 

5 kg       

83 Arbata 
Išfasuota maišeliuose, įvairių 
skonių,                                1,5 
g x 100 vnt 

10 kg       

84 
Maistinis 
actas 

9 % maistinis actas  išfasuotas  
Iki 1ltr. 50 kg       

85 Cukrus  

Baltas, smulkus, sausas, 
švarus, be priemaišų ir 
pašalinių kvapų.         Pakuotė: 
> 1 kg. 

400 kg       

86 Cukrus  

Baltas, smulkus, sausas, 
švarus, be priemaišų ir 
pašalinių kvapų. Pakuotė: 5g-
400vnt. 

70 kg       

87 Druska  
Joduota, I rūšis ar lygiavertė, 
švari, pakuotėje nesukietėjusi, 
be priedų.  Pakuotė: > 1 kg. 

180 kg       

88 

 
Soda  

Maistinė.                         
Pakuotė: > 500 g. 10 kg       
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Maisto produktai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius kokybės standartus ir Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.,   įsakymu  Nr.V-964  ,,Dėl maitinimo organizavimo 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 
patvirtinimo“  (šio aprašo 3 priedas; Maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto 
produktuose, sąrašas). 

 

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė                                                                                 Emilija Kriščiūnaitė 
Direktorė 
 

 

 

89 

Prieskonių 
mišinys 
paukštienai 

Išfasuoti ne daugiau kaip nuo 
200g iki  1kg. ,sandariuose  
maišeliuose  

8 kg       

90 

Prieskonių 
mišinys 
žuviai 

Išfasuoti ne daugiau kaip nuo 
200g iki  1kg. ,sandariuose 
maišeliuose  

6 kg       

91 
Prieskoniai 
maltai mėsai 

Išfasuoti ne daugiau kaip nuo 
200g iki  1kg. ,sandariuose 
maišeliuose  

15 kg       

92 

Universalus 
prieskonių 
mišinys  

Išfasuoti ne daugiau kaip nuo 
200g iki  1kg. ,sandariuose 
maišeliuose  

50 kg       

viso: 3084 kg       

KIAUŠINIAI  03142500-3(BVPŽ kodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

93 Kiaušiniai  
A klasės, M  -L svorio (53- 
73g) kategorijos, išfasuoti  po 
10vnt dėžėse, nesuskilę  

5000 vnt       

viso: 5000 vnt       

MINERALINIS VANDUO 15981000-8(BVPŽ kodas) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

94 
Mineralinis 
vanduo  

Neprisotintas  angliarūgštimi      
iki 2 litrų 1400 kg       

viso: 1400 kg       


