Supaprastinto atviro konkurso maitinimo paslaugų
pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ perka mokinių mokamo ir nemokamo
maitinimo paslaugas, kurios turi būti teikiamos nuo 2013 m. liepos 29.dienos.
2. Tiekėjas turi užtikrinti nepriekaištingą maitinimo paslaugos atlikimą,
vadovaujantis dokumentais:
2.1.Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.852/2004 dėl maisto
produktų higienos;
2.2. Lietuvos Respublikos higienos normos HN-15:2005 „Maisto higiena“ ir HN21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos reikalavimai“;
2.3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010m.liepos 19d.
įsakymas Nr.V-645 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.4. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4d
įsakymu Nr.V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų
produktų rinkimo sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“;
2.5. Lietuvos Respublikos 1999-11-25 Sveikatos apsaugos įstatymu Nr.510 „Dėl
rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo.
2.6. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.gruodžio
20d. įsakymu Nr.(7.7.)-A3-649 „Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos
maisto produktams įsigyti vienam mokiniui nustatymo“.
2.7. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T342 „Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir
bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų
išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.8. Kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimą ir
higienos standartuose nustatytus bendrus reikalavimus/ rekomendacijas mokinių
maitinimui.
3. Numatomų maitinti mokinių preliminarus skaičius apie 180 mokinių, tame
tarpe apie 50 mokinių gauna nemokamą maitinimą.
4. Nemokamas maitinimas turi būti vykdomas be antkainio.
5. Reikalavimai ugdytinių maitinimo paslaugoms:
5.1. vieno ugdytinio maitinimo vienos dienos kaina nustatoma atsižvelgiant į
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d.
įsakymą Nr.(7.7.)-A3-649 „Dėl nemokamo maitinimo vienos dienos kainos maisto
produktams įsigyti vienam mokiniui nustatymo“ ir Prienų rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr.T3-42 „Dėl priėmimo į Prienų rajono
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų
ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo “.

5.2. PVM mokėtojai gali taikyti ne didesnį kaip 25 proc. antkainį;
6. Apskaičiuojant maisto gaminimo išlaidas, turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai,
taip pat ir PVM.
Galutinė vienos dienos vaiko maitinimo kaina :
-vaiko nuo 1,5 metų iki 3 metų - 6,09lt. (nuo 25 iki 30 vaikų)
-vaiko nuo 3 metų iki 6 metų - 6,94lt (nuo 50 iki 150 vaikų)
-savaitinėse lopšelio grupėse - 6,85lt. (nuo 3 iki 5 vaikų)
-savaitinėse darželio grupės 7,81lt. (nuo 5 iki 10 vasikų)
Vieno mokinio nemokamo maitinimo vienos dienos kaina maisto produktams
įsigyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos mokiniams įsigyti yra:
-pietums – 3,88lt (nuo 5 iki 10 vaikų)
-pusryčiams – 1,80lt. (nuo 5 iki 10 vaikų).
Tiekėjo pasiūlyta maisto gaminimo išlaidų suma negali viršyti nustatytų galutinių
maitinimo kainų.
7 Mokinių maitinimo 15 dienų valgiaraščius, suderintus su Kauno visuomenės
sveikatos centro Prienų skyriumi, tiekėjas turi pateikti po maitinimo paslaugos
pirkimo sutarties sudarymo.
8.Paslaugų teikimo vieta: Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“.
Įstaiga dirba 24 val. per parą, 5 dienas savaitėje.
9. Tiekėjas dirba pagal lopšelio-darželio darbo grafiką kasdien nuo 6 val. 00 min.
iki 18 val, išskyrus poilsio ir švenčių dienas. Mokinių maitinimui ikimokyklinėje
įstaigoje ruošiami: pusryčiai, pietūs, vakarienė, naktipiečiai. Mokinių atostogų
dienomis gali būti maitinamas mažesnis mokinių skaičius.
10. Tiekėjas patiekalus privalo gaminti (ruošti) Prienų lopšelio-darželio virtuvės
patalpose. Maistas turi būti karštas, kokybiškas, sveikas, pagamintas laikantis
nustatytų higienos normų
11. Vaikai maitinami vaikų ugdymo patalpose vaikų grupėse. Darbą, susijusį su
maisto atsinešimu į grupę, maisto išdalijimu vaikams, indų plovimu ir patalpų po
maitinimo sutvarkymu, atlieka grupių auklėtojų padėjėjos
12. Patalpų ir įrangos suteikimas:
12.1. Maisto ruošimui suteikiamos apšildomos virtuvės 54,47 kv.m patalpos, 9,62
kv m sandėliuko patalpa bei 30 kv m rūsio patalpos.
12.2. Perkančioji organizacija išnuomoja virtuvės įrangą ir inventorių:
Elektrinė viryklė EP-6ŽŠ-01
Kepimo krosnis ŠŽE-3
Virimo katilas KPE-60

1 vnt. -pagaminimo metai-2006 m.
1 vnt. -pagaminimo metai-2006 m.
1 vnt. -pagaminimo metai-2006 m.

Elektrinė keptuvė ESK-90

1 vnt.. -pagaminimo metai-2006 m.

Daržovių pjaustymo mašina

1 vnt.

-pagaminimo metai-2006 m.

Bulvių tarkavimo mašina

1 vnt.

-pagaminimo metai-1989 m.

Elektrinė mašina mėsai malti

1 vnt.

-pagaminimo metai-1989 m.

Šaldytuvas „Snaigė“

1 vnt.

-pagaminimo metai-2001 m.

Nerūdijančio plieno stalas

1 vnt.

-pagaminimo metai-2006 m.

Stalas apskardintas

5 vnt.

-pagaminimo metai-1989 m.

Svarstyklės

1 vnt.

-pagaminimo metai-1988 m.

Puodas aliuminis

3 vnt.

-pagaminimo metai-1998 m.

Katilas

5 vnt.

-pagaminimo metai-1988 m.

Puodas aliuminis

3 vnt.

-pagaminimo metai-1988 m.

Puodas su dangčiu

4 vnt.

-pagaminimo metai-2008 m.

Pjaustymo lentelės

6 vnt.

-pagaminimo metai-2008 m.

.

Dubenys
Peiliai universalūs
Plautuvės nerūdijančio plieno

12 vnt.

-pagaminimo metai-2008 m.

6 vnt.

–pagaminimo metai-2008 m.

6 vnt.

–

12.3. Tiekėjas apsirūpina trūkstamu inventoriumi technologiniam procesui
užtikrinti. Tiekėjui, pagerinusiam turtą, už pagerinimą neatlyginama. Tiekėjas privalo
užtikrinti, kad maitinimo paslaugoms teikti perduotas turtas, pasibaigus sutarties
galiojimo laikotarpiui, bus grąžintas tokios būklės, kokios perduotas, atsižvelgiant į
normalų nusidėvėjimą.
12.4. Tiekėjas užtikrina ir atsako už išnuomotų patalpų sanitarinę-higieninę
būklę, valymą, apsaugą, einamąjį remontą, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir
įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą ir remontą savo lėšomis, už
kitų įrenginių, esančių nuomojamose patalpose, saugų eksploatavimą.
12.5. Už patalpų ir įrangos nuomą tiekėjai atsiskaito pagal atskirą sutartį.
12.6. Tiekėjas negali keisti patalpų paskirties.
12.7. Tiekėjas bendradarbiauja su Perkančiosios organizacijos administracija
mokinių maitinimo gerinimo klausimais.
12.8. Tiekėjai savo sąskaita, atsakomybe ir rizika gali apsilankyti perkančiojoje
organizacijoje (suderinę su Perkančiosios organizacijos administracija) ir vietoje
apžiūrėti išnuomojamas patalpas, įrangą bei įvertinti jos aplinką, gauti visą
informaciją, kurios gali prireikti pasiūlymo paruošimui.
______________________________

