
MAISTO PRODUKTŲ (BVPŽ KODAS 15000000-8) PIRKIMO  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 
 

1. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (toliau – Perkančioji organizacija) 

numato pirkti maisto produktus. 

2. Pirkimo objektas bus skaidomas į 9 (devynias) pirkimo dalis: 

1 pirkimo dalis – Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 

2 pirkimo dalis – Paukštiena   

3 pirkimo dalis – Paruošta ir konservuota žuvis 

4 pirkimo dalis – Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai 

5 pirkimo dalis – Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai 

6 pirkimo dalis – Pieno produktai 

7 pirkimo dalis – Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai 

8 pirkimo dalis – Įvairūs maisto produktai 

9 pirkimo dalis – Nealkoholiniai gėrimai 

3. Tiekėjai galės pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Pasiūlymai turės 

būti teikiami visam kiekvienoje pirkimo dalyje nurodytam prekių kiekiui ir asortimentui. 

4. Šis pirkimas bus vykdomas CVP IS priemonėmis. 

5. Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais dėl techninėje specifikacijoje keliamų 

reikalavimų yra:  

Daiva Šaulienė tel. 8-671-70248, daiva.vsrc@gmail.com  

6. Pastabos ir pasiūlymai dėl techninės specifikacijos teikiami iki 2017 m. gegužės 25 d., 10:00 

val. šiais būdais:  

- CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;  

- el. paštu: daiva.vsrc@gmail.com.  

7. Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos 

projekto, juos išnagrinės, įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir nedelsdama raštu informuos juos pateikusius 

suinteresuotus asmenis apie savo sprendimą. Perkančioji organizacija sprendimą dėl pateiktų pastabų ir 

pasiūlymų priims ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios. 

 

1 PIRKIMO DALIS - GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI, MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI 

(BVPŽ kodas – 15100000-9) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai  

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Kiaulienos kumpis Atvėsintas, be kaulo, neriebus, be paviršinių 

lašinių ir odos, geros kokybės 

kg 780 

2 Kiaulienos išpjova Atvėsinta, geros kokybės kg 300 

3 Kiaulienos kotletinė Atvėsinta, neriebi, be paviršinių lašinių ir 

odos, be kremzlių, plėvių ir sausgyslių                   

kg 1700 

4 Kiaulienos mentė Atvėsinta, neriebi, be kaulo, be odos, geros 

kokybės 

kg 1600 

5 Kiaulienos mentė Užšaldyta, neriebi, be kaulo, be odos, geros 

kokybės 

kg 300 

6 Kiaulienos šoninė  Atvėsinta, su kaulu, neriebi, geros kokybės kg 30 

7 Kiaulienos šoninė  Atvėsinta, be kaulo, neriebi, geros kokybės kg 40 

8 Kiaulienos nugarinė Atvėsinta, be kaulo, be paviršinių lašinių ir 

odos, geros kokybės 

kg 560 

9 Kiaulienos sprandinė Atvėsinta, neriebi, geros kokybės, be 

kremzlių, plėvių ir sausgyslių  

kg 390 

10 Žali kiaulienos 

šonkauliai 

Atvėsinti, geros kokybės kg 20 
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11 Žali kiaulienos 

šonkauliai 

Užšaldyti, geros kokybės kg 15 

12 Kiaulienos lašiniai 

spirgučiams 

Atvėsinti kg 800 

13 Kiaulienos smulkinta 

mėsa (faršas be priedų) 

Atvėsinta kg 1000 

14 Kiaulienos kepenys Atvėsintos kg 60 

15 Kiaulienos širdys Atvėsintos kg 60 

16 Kiaulienos – jautienos 

smulkinta mėsa (faršas 

be priedų) 

Atvėsinta, 50 % kiaulienos – 50 % jautienos kg 40 

17 Kiaulienos liežuviai Atvėsinti kg 380 

18 Kiaulienos karka Atvėsinta, su kaulu, geros kokybės kg 40 

19 Kiaulienos kojos Atvėsintos kg 40 

20 Kiaulių galvos Atvėsintos kg 40 

21 Jautienos kotletinė Atvėsinta, geros kokybės, be kremzlių, 

plėvių, ir sausgyslių  

kg 280 

22 Jautienos kumpis Atvėsintas, be kaulo, neriebus, geros 

kokybės 

kg 110 

23 Jautienos kumpis Užšaldytas, be kaulo, neriebus, geros 

kokybės 

kg 80 

24 Jautienos mentė Atvėsinta, be kaulo, labai aukštos 

raumeningumo klasės 

kg 370 

25 Jautienos nugarinė Atvėsinta, be kaulo, geros kokybės kg 20 

26 Smulkinta jautienos 

mėsa (faršas be priedų) 

Atvėsinta kg 70 

27 Veršienos kumpis Atvėsintas, be kaulo, geros kokybės kg 25 

28 Galvijų sriubos rinkinys Atvėsintas kg 380 

29 Galvijų širdys  Atvėsintos kg 40 

30 Galvijų kepenys  Atvėsintos kg 20 

31 Jautienos liežuvis Atvėsinti kg 15 

32 Virtos pieniškos dešrelės Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis, sudėtyje 

kiauliena - jautiena, be mėsos pakaitalų 

kg 1800 

33 Virta dešra Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis, 

lygiavertė „Daktariška“ 

kg 20 

34 Žalios nevirtos dešrelės 

iš kiaulienos (tradicinės 

dešrelės) 

Be mėsos pakaitalų kg 40 

35 Karštai rūkyta kiaulienos 

nugarinės filė  

Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis kg 50 

36 Karšto rūkymo dešrelės Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis, sudėtyje 

kiauliena, jautiena, lygiavertės „Grill“ 

dešrelėms 

kg 20 

37 Karšto rūkymo dešrelės  Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis, 

lygiavertės „Medžiotojų“ 

kg 20 

38 Servelatinė karšto 

rūkymo dešra 

Ne prastesnė kaip aukščiausia rūšis, 

pagaminta iš kiaulienos ir jautienos 

kg 30 

 

  

 

 

 

 

2 PIRKIMO DALIS - PAUKŠTIENA (BVPŽ kodas – 15112000-6) 



 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Viščiukų broilerių 

krūtinėlė 

Atvėsinta, be kaulo, be odelės, filė, geros 

kokybės, standartinio dydžio, švariu lygiu 

paviršiumi (be dėmių ir mechaninių 

pažeidimų) 

kg 370 

2 Viščiukų broilerių 

krūtinėlė 

Užšaldyta, be kaulo, be odelės, filė, geros 

kokybės, standartinio dydžio, švariu lygiu 

paviršiumi (be dėmių ir mechaninių 

pažeidimų) 

kg 770 

3 Viščiukai broileriai Ne prastesnės kaip A klasės, atvėsinti kg 60 

4 Viščiukai broileriai Ne prastesnės kaip A klasės, užšaldyti kg 120 

5 Viščiukų broilerių 

ketvirčiai 

Atvėsinti, standartinio dydžio, geros 

kokybės, švariu lygiu paviršiumi (be dėmių 

ir mechaninių pažeidimų) 

kg 150 

6 Viščiukų broilerių 

ketvirčiai 

Užšaldyti, standartinio dydžio, geros 

kokybės, švariu lygiu paviršiumi (be dėmių 

ir mechaninių pažeidimų) 

kg 370 

7 Vištienos kepenėlės Atvėsintos kg 30 

8 Smulkinta kalakutienos 

mėsa (faršas be priedų) 

Atvėsintas kg 40 

9 Kalakutienos filė Atvėsinta, be kaulo, be odelės, standartinio 

dydžio, geros kokybės, švariu lygiu 

paviršiumi (be dėmių ir mechaninių 

pažeidimų) 

kg 50 

10 Kalakutienos šlaunelės Atvėsintos, standartinio dydžio, geros 

kokybės, švariu lygiu paviršiumi (be dėmių 

ir mechaninių pažeidimų) 

kg 90 

11 Kalakuto kepenys Atvėsintos kg 25 

12 Antis Ne prastesnės kaip A klasės, atvėsinta kg 12 

 

  

3 PIRKIMO DALIS - PARUOŠTA IR KONSERVUOTA ŽUVIS (BVPŽ kodas – 15200000-0) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Šaldyta jūros lydekos 

filė  

Be odos, glazūra ne daugiau 10 % kg 725 

2 Šaldyta jūros lydeka  Su kaulu, be galvų, glazūra ne daugiau 10 % kg 25 

3 Šaldyta lašišų filė Be odelės, supjaustyta „medalionais“ kg 30 

4 Karpiai Gyvi, žuvies paviršius švarus, be 

sužalojimų, leidžiamas nežymus dumblo 

kvapas. 

kg 30 

5 Šaldytos krabų lazdelės Geros kokybės, nesulaužytos kg 15 

6 Šprotų konservai Dėžutės ne daugiau 250 g  kg 2 

7 Tuno konservai Gabaliukais aliejuje, dėžutės ne daugiau 250 

g 

kg 1 

8 Tuno konservai Gabaliukais savo sultyse, dėžutės ne daugiau 

250 g. 

kg 1 

9 Silkių filė Su oda, sūdyta kg 50 

10 Silkių filė Be odos, aliejuje kg 460 

    

4 PIRKIMO DALIS - VAISIAI, DARŽOVĖS IR PANAŠŪS PRODUKTAI  



(BVPŽ kodas – 15300000-1) 

  

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Bulvės  Ne žemesnės kaip I-klasės, geros kokybės, 

nepažeistos mechaniškai, nesukirmijusios, 

neapvytusios, nesudygusios, be kiaurymių ir 

juodų dėmių, ne mažesnio kaip 80 mm 

dydžio  

kg 16300 

2 Tarkuotų bulvių cepelinų 

masė 

 kg 1100 

3 Šaldytos bulvytės „Fri“  kg 25 

4 Valytos bulvės Ne žemesnės kaip I-klasės, geros kokybės, 

be juodų dėmių, ne mažesnio kaip 80 mm 

dydžio 

kg 100 

5 Morkos Ne žemesnės kaip II-klasės, plautos, geros 

kokybės, nepažeistos mechaniškai, 

neapvytusios, be kiaurymių ir juodų dėmių, 

vidutinio dydžio 

kg 350 

6 Morkos Ne žemesnės kaip II-klasės, neplautos, geros 

kokybės, nepažeistos mechaniškai, 

neapvytusios, be kiaurymių ir juodų dėmių, 

vidutinio dydžio 

kg 1300 

7 Kopūstai gūžiniai, balti  Ne žemesnės kaip II-klasės, švariai apdoroti, 

neapipuvę, nepageltę 

kg 2800 

8 Kopūstai gūžiniai, balti – 

švieži, ankstyvojo 

pavasario sezono 

Ne žemesnės kaip II-klasės, švariai apdoroti, 

neapipuvę, nepageltę 

kg 50 

9 Kopūstai gūžiniai, 

raudoni 

Ne žemesnės kaip II-klasės, švariai apdoroti, 

neapipuvę 

kg 15 

10 Svogūnų galvos Normalaus kietumo, neapipuvę, nesudygę, 

nesušalę, nepažeisti kenkėjų, ne mažesni 

kaip 40 mm skersmens 

kg 1500 

11 Burokėliai Ne žemesnės kaip II-klasės, geros kokybės, 

nepažeisti mechaniškai 

kg 2850 

12 Agurkai trumpavaisiai Ne žemesnės kaip II-klasės, geros kokybės, 

nepažeistu paviršiumi 

kg 180 

13 Agurkai ilgavaisiai Ne žemesnės kaip II-klasės, geros kokybės, 

nepažeistu paviršiumi 

kg 220 

14 Pomidorai  Ne žemesnės kaip II-klasės, geros kokybės, 

sveiku paviršiumi, nesuminkštėję, neįtrūkę 

kg 300 

15 Kalafiorai Švariai apdoroti, neapipuvę kg 20 

16 Paprika Geros kokybės, nepažeista mechaniškai, 

neapvytusi, be kiaurymių ir juodų dėmių, 

vidutinio dydžio 

kg 25 

17 Čili pipirai Vidutinio aštrumo, lygiaverčiai „Jalapelo“ 

pipirams 

kg 10 

18 Gūžinės salotos Nesuvytusios, neapipuvusios, nepažeistos 

mechaniškai 

kg 20 

19 Salotų lapai  Nesuvytę, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 20 

20 Česnakai Kieti, kuo stambesnių skiltelių šakniavaisiai 

(galvutės), sausi, švarūs, ne mažesnio kaip 

40 mm skersmens 

kg 25 



21 Pekino kopūstai Nesuvytę, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai, vidutinio dydžio 

kg 850 

22 Petražolės Nesuvytusios, nepageltusios, nepažeistos 

mechaniškai 

kg 15 

23 Krapai Švieži, nesuvytę, nepageltę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 15 

24 Svogūnų laiškai  Nesuvytę, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 10 

25 Ridikėliai Geros kokybės, nepažeisti mechaniškai, 

nesukirmiję, neapvytę, be kiaurymių ir 

juodų dėmių, vidutinio dydžio 

kg 25 

26 Balti ridikai Geros kokybės, nepažeisti mechaniškai kg 50 

27 Juodi ridikai Geros kokybės, nepažeisti mechaniškai kg 10 

28 Šampinjonai Geros kokybės, nepažeisti mechaniškai kg 15 

29 Salierai Švariai apdoroti, švariu paviršiumi, nepavytę kg 160 

30 Porai Vidutinio stambumo, stangrūs, nesuvytę, 

neapipuvę, švariai apdoroti 

kg 40 

31 Špinatai Švieži, nesuvytę, nepageltę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 1 

32 Šaldytų  daržovių 

mišinys 

 kg 75 

33 Šaldytos šparaginės 

pupelės 

 kg 20 

34 Šaldytos juodųjų 

serbentų uogos 

 kg 70 

35 Šaldytos raudonųjų 

serbentų uogos 

 kg 10 

36 Šaldytos braškės  kg 45 

37 Šaldytos vyšnios  kg 40 

38 Šaldytų uogų asorti  kg 90 

39 Obuoliai  Švieži, vidutinio dydžio, lygiu nepažeistu 

paviršiumi, be kenkėjų, gero skonio, 

nesuvytę 

kg 100 

40 Citrinos Geltonos spalvos, vidutinio dydžio, nestora 

žievele, nepažeistu paviršiumi, nesuvytusios 

kg 60 

41 Apelsinai Geros kokybės, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 40 

42 Melionai Geros kokybės, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 30 

43 Arbūzai Geros kokybės, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 15 

44 Bananai Geros kokybės, neapipuvę, nepažeisti 

mechaniškai 

kg 30 

 

 

 

 

 

  

5 PIRKIMO DALIS - GYVULINIS IR AUGALINIS ALIEJUS IR RIEBALAI  

(BVPŽ kodas – 15400000-2) 

 



Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Saulėgrąžų aliejus  100 % saulėgrąžų aliejus, pagamintas ne iš 

genetiškai modifikuotų žaliavų. Tinka 

salotoms, kepimui, virimui. Išfasavimas ne 

daugiau 5 litrų. 

l 1230 

2 Saulėgrąžų aliejus  100 % saulėgrąžų aliejus, pagamintas ne iš 

genetiškai modifikuotų žaliavų. Tinka 

salotoms, kepimui, virimui. Išfasavimas ne 

daugiau 1 litro. 

l 500 

3 Aliejus gruzdinimui                                                     Pagamintas ne iš genetiškai modifikuotų 

žaliavų. Išfasavimas ne daugiau 5 l.  

l 50 

4 Alyvuogių aliejus 

salotoms 

Pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, 

išfasavimas ne daugiau 1 l. 

l 35 

5 Margarinas  Skirtas kepiniams, išfasavimas ne daugiau 

500 g. 

kg 120 

6 Margarinas  Skirtas kepiniams, išfasavimas 10-20 kg. kg 200 

7 Margarinas 

sumuštiniams 

Ne mažiau 60 % riebumo, išfasavimas ne 

daugiau 500 g., lygiavertis „Rama“ 

kg 65 

8 Kiaulienos taukai  kg 25 

  

   

6 PIRKIMO DALIS - PIENO PRODUKTAI  (BVPŽ kodas – 15500000-3) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Pienas   Ne mažiau 2,5 % riebumo, išfasavimas ne 

daugiau 1 litro 

l 1500 

2 Kefyras   Ne mažiau 2,5 % riebumo, išfasavimas ne 

daugiau 1 litro 

l 1800 

3 Grietinė  Natūrali, ne mažiau 30 % riebumo, be 

augalinių riebalų 

kg 980 

4 Grietinėlė Ne mažiau kaip 30 % riebumo, išfasavimas 

ne daugiau kaip 200 g. 

kg 20 

5 Jogurtas įvairių vaisių 

skonio 

Liesas, išfasuotas indeliuose ne daugiau kaip 

200 g  

kg 20 

6 Jogurtas įvairių vaisių 

skonio 

Ne daugiau 3,5 % riebumo, išfasuotas ne 

daugiau kaip 1 kg 

kg 15 

7 Varškė    Ne mažiau 9 % riebumo, be priedų, 

išfasuota ne daugiau 500 g. 

kg 750 

8 Sviestas     Ne mažiau kaip 80 % riebumo, be tepaus 

riebalų mišinio, išfasuotas ne daugiau kaip 

200 g 

kg 95 

9 Fermentinis sūris   40 % - 45 % riebumo   kg 300 

10 Saldintas sutirštintas 

pienas (kondensuotas) 

Su cukrumi, standartinės gamybos, 

išfasuotas ne daugiau 400 g. 

kg 35 

11 Sutirštintas pienas be 

cukraus 

Be cukraus, standartinės gamybos, 

išfasuotas ne daugiau 400 g. 

kg 15 

12 Grietinėlė kavai 10-15 % riebumo, pakeliuose ne mažiau 

kaip 10 vnt. indelių po 10 gr.+/- 2gr. 

pakeliai 90 

13 Varškės glaistyti sūreliai Glaistyti šokoladiniu glaistu, įvairių skonių, 

išfasuoti ne daugiau 50 g.   

kg 16 

 

  



7 PIRKIMO DALIS - GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTAI, KRAKMOLAS IR KRAKMOLO 

GAMINIAI (BVPŽ kodas – 15600000-4) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Kvietiniai miltai  550 D, aukščiausios rūšies kg 5000 

2 Makaronai sraigtai Pagaminti iš aukščiausios rūšies kvietinių 

miltų 

kg 55 

3 Perlinės kruopos  kg 110 

4 Manų kruopos   kg 370 

5 Ryžiai   Ilgagrūdžiai, baltieji, plikyti kg 650 

6 Grikiai   kg 290 

7 Avižinės kruopos  kg 40 

8 Kvietinės kruopos  kg 16 

9 Krakmolas  gautas iš bulvių, perdirbtų mechaniniu būdu kg 360 

10 Pupelės    Baltos kg 180 

11 Pupelės    Raudonos kg 20 

12 Žirniai  Džiovinti, šlifuoti kg 110 

13 Avižiniai dribsniai  kg 40 

 

  

8 PIRKIMO DALIS - ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI (BVPŽ kodas – 15800000-6) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Duona   Iš kvietinių aukščiausios rūšies miltų, 

raikyta, lygiavertė  „Palanga“ duonai 

kg 500 

2 Duona   Iš ruginių aukščiausios rūšies miltų, raikyta, 

lygiavertė "Bočių", „Vilniaus“ duonai  

kg 550 

3 Batonai  Iš kvietinių aukščiausios rūšies miltų, raikyti   kg 180 

4 Džiūvėsiai malti Iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų kg 350 

5 Sausos mielės Išfasavimas ne daugiau 0,5 kg kg 130 

6 Kiaušiniai   Ne žemesnės kaip A klasės ir ne mažesnės 

kaip L kategorijos 

vnt. 14500 

7 Majonezas  Pusriebis, be priedų, išfasavimas ne daugiau 

1kg 

kg 650 

8 Maistinis actas 9%  l 210 

9 Konservuoti žali 

žirneliai 

Pagaminti iš žalių, nešaldytų žirnelių, 

indeliai ne daugiau 850 g. 

kg 310 

10 Konservuoti kukurūzai Indeliai ne daugiau 400 g. kg 40 

11 Konservuoti burokėliai Indeliai ne daugiau 1 litro kg 90 

12 Konservuotos rūgštinės Indeliai ne daugiau 800 g  kg 130 

13 Konservuotos pupelės Indeliai ne daugiau 400 g. kg 20 

14 Konservuotos alyvuogės Juodos, be kauliukų, indeliuose ne daugiau 

310 g 

kg 5 

15 Marinuoti agurkai Vidutinio dydžio, nepjaustyti, tvirti, traškūs, 

ne daugiau 3-jų litrų induose 

kg 130 

16 Marinuoti pomidorai Ne daugiau 3-jų litrų induose  kg 25 

17 Rauginti kopūstai Iš šviežių kopūstų, raugintų natūraliu būdu, 

nesuminkštėję, ne per daug sūrūs 

kg 730 

18 Rauginti agurkai Vidutinio dydžio, neminkšti, ne per daug 

sūrūs, malonaus skonio ir kvapo 

kg 180 

19 Konservuoti ananasai Indeliai ne daugiau 850 g. kg 15 

20 Obuolių džemas  Natūralus, be priedų, išfasavimas apie 10 kg  kg 310 



+/- 3 kg 

21 Uogienė aviečių Natūrali, be priedų kg 17 

22 Uogienė braškių Natūrali, be priedų kg 17 

23 Džiovintos slyvos Be kauliukų kg 7 

24 Džiovinti abrikosai Be kauliukų kg 2 

25 Džiovintų vaisių mišinys 

- asorti 

Sudėtis: slyvos, abrikosai, kriaušės, obuoliai, 

razinos- be kauliukų ir kiti vaisiai 

kg 35 

26 Razinos auksinės Besėklės kg 20 

27 Saulėgrąžos  Gliaudentų saulėgrąžų branduoliai kg 7 

28 Aguonos  kg 3 

29 Pomidorų padažas Išfasavimas ne daugiau 1 kg. kg 700 

30 Pomidorų kečupas 

klasikinis 

Išfasavimas ne daugiau 1 kg. kg 30 

31 Pomidorų pasta  Išfasavimas ne daugiau 5 kg. kg 175 

32 Padažas Padažas lygiavertis „Vorčesterio“, 

išfasavimas  ne daugiau kaip po 1 litrą 

l 20 

33 Sojos padažas Išfasavimas  ne daugiau kaip po 1 litrą l 6 

34 Salotų užpilas Su morkomis ir paprika kg 12 

35 Salotų užpilas Su krapais kg 10 

36 Salotų užpilas Klasikinis kg 10 

37 Garstyčios Tepamos kg 10 

38 Krienai Išfasavimas ne didesniuose kaip 200 g 

indeliuose 

kg 3 

39 Džiovinti krapai  kg 1 

40 Džiovintas bazilikas  kg 1 

41 Saulėje džiovinti 

pomidorai 

 kg 5 

42 Prieskoniai kiaulienai Išfasavimas ne daugiau 1kg kg 7 

43 Universalus prieskonių 

mišinys 

Išfasavimas ne daugiau 1kg kg 30 

44 Prieskoniai vištienai Išfasavimas ne daugiau 1kg kg 6 

45 Prieskoniai bulvėms Išfasavimas ne daugiau 1kg kg 3 

46 Prieskoniai žuviai Išfasavimas ne daugiau 1kg kg 2 

47 Kmynai  kg 1 

48 Pipirai juodi malti  kg 10 

49 Pipirai kvapnūs malti  kg 2 

50 Pipirai juodi žirneliais  kg 2 

51 Aštri paprika malta  kg 2 

52 Lauro lapai  kg 1 

53 Druska   Juoduota, rupi kg 610 

54 Citrinos rūgštis  kg 6 

55 Cinamonas  kg 1 

56 Želatina  kg 1 

57 Cukrus  kg 2000 

58 Cukraus pudra  kg 8 

59 Fasuotas cukrus kavai  Dėžutėse ne mažiau 400 vnt. pakiukų po 6 

gr. +/- 1gr. 

Dėžutės 5 

60 Konditerinis įdaras, 

karamelinis 

 kg 100 

61 Konditerinis įdaras 

aviečių skonio 

 kg 70 

62 Konditerinis įdaras 

braškių skonio 

 kg 80 

63 Malta kava  Vidutiniškai skrudinta malta kava, iš kg 50 



Arabica kavos pupelių, vakuuminiame 

įpakavime, lygiavertė „Paulig“ kavai, 

išfasavimas ne daugiau 250 g. 

64 Malta kava  Vidutiniškai skrudinta malta kava, iš 

Arabica kavos pupelių, vakuuminiame 

įpakavime, lygiavertė „Jacobs“ kavai, 

išfasavimas ne daugiau 500 g. 

kg 50 

65 Tirpus kavos gėrimas Vieno pakelio svoris 17,5 g +/- 2 gr., 

lygiavertė „Nescafe 3in1 Classic“ 

pakeliai 1800 

66 Kakava  kg 2 

67 Arbata juodoji Biri, granulėmis, fasuota iki 100 g, Ceilono  kg 18 

68 Arbata žalioji Biri, granulėmis, fasuota iki 100 g kg 5 

69 Arbata juodoji Dėžutėse ne mažiau kaip po 100 vnt. 

pakiukų su siūlu, lygiavertė „Lipton“, 

„Dilmah“ arbatai 

Dėžutės  45 

70 Arbata žalia Dėžutėse ne mažiau kaip po 20 vnt. pakiukų 

su siūlu, lygiavertė „Lipton“, „Dilmah“ 

arbatai 

Dėžutės  10 

71 Arbata vaisinė Dėžutėse ne mažiau kaip po 20 vnt. pakiukų 

su siūlu, lygiavertė „Lipton“ arbatai 

Dėžutės 15 

72 Šokoladiniai saldainiai  Saldainiai iš glaistytų trijų vaflių sluoksnių, 

perteptų ananasinio skonio riebaliniu kremu, 

lygiaverčiai „Ananasiniai“ saldainiams 

kg 10 

73 Šokoladiniai saldainiai Šokoladinės-riešutinės masės saldainiai su 

traškiais cukraus kristalais, lygiaverčiai 

„Raudonoji aguona“ saldainiams 

kg 10 

74 Šokoladiniai saldainiai Glaistyti kakaviniai, pieninės masės 

saldainiai, lygiaverčiai “Kregždutė“ 

saldainiams 

kg 10 

75 Šokoladiniai saldainiai Lygiaverčiai saldainiams „Nuts“ kg 10 

76 Šokoladiniai saldainiai Lygiaverčiai saldainiams „Vilnius“ kg 10 

77 Karamelės rinkinys Įvairių vaisių skonio  kg 5 

78 Juodasis šokoladas Be priedų , ne mažiau 100 g svorio, 

lygiavertis „Karūnai“ 

vnt. 150 

 

  

9 PIRKIMO DALIS - NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI (BVPŽ kodas – 15980000-1) 

 

Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimas Reikalavimai 

Mato 

vnt. 

Preliminarūs 

kiekiai 

1 Mineralinis vanduo  Natūralus, negazuotas išpilstytas 0,5 litro 

buteliuose 

vnt. 1000 

2 Mineralinis vanduo  Natūralus, negazuotas išpilstytas 1,5 litro 

buteliuose 

vnt. 200 

3 Mineralinis vanduo  Natūralus, gazuotas išpilstytas 0,5 litro 

buteliuose 

vnt. 1200 

4 Mineralinis vanduo  Natūralus, gazuotas išpilstytas 1,5 litro 

buteliuose 

vnt. 200 

5 Sultys ananasų 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 920 

6 Sultys apelsinų 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 1200 

7 Sultys vynuogių 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 620 



8 Sultys multivitaminų 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 1200 

9 Persikų nektaras ne mažiau kaip 50%, tetrapakuose ne 

daugiau 1litro, bet ne mažiau 0,9 litro 

vnt. 200 

10 Sultys pomidorų  100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 540 

11 Slyvų nektaras ne mažiau kaip 30%, tetrapakuose ne 

daugiau 1litro, bet ne mažiau 0,9 litro 

vnt. 365 

12 Sultys greifruktų  100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 180 

13 Sultys obuolių 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro  

vnt. 1200 

14 Bananų nektaras ne mažiau kaip 25%, tetrapakuose ne 

daugiau 1litro, bet ne mažiau 0,9 litro 

vnt. 950 

 

15 Sultys vyšnių 100%, tetrapakuose ne daugiau 1litro, bet ne 

mažiau 0,9 litro 

vnt. 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


