KVIEČIAME DALYVAUTI MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO VASAROS STOVYKLAI
KONKURSE MAŽOS VERTĖS PIRKIME (APKLAUSOJE)
Pirkimo dokumentai pateikti interneto svetainėje: http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/
Pirkimas Nr. GP1
Pasiūlymus galima teikti el.paštu: pagalbavls@gmail.com arba pristatant į VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“,
adresu Šv. Gertrūdos g. 23, Kaunas, iki 2017-07-03 10 val.
VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
Pridedama: Viešojo pirkimo sąlygos, techninė specifikacija
Viešojo pirkimo sąlygos
VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ (įmonės kodas 303504916, A. Juozapavičiaus pr. 21A-23, Kaunas,
buveinės adresas Šv. Gertrūdos g. 23, Kaunas) atlieka apklausą dėl tęstinio projekto „Vaikų ir tėvų įvairių
įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“ pagal šį punktą - organizuoti vasaros
stovyklą Pakuonio pagrindinės mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro bei VŠĮ „Ištiesk pagalbos
ranką“ dienos centro „Šypsena“ vaikams ir jų šeimos nariams sodyboje prie vandens telkinio 2017 liepos
27-31d.
1. Trumpas pirkimo aprašymas: 1). Maitinimo paslauga vasaros stovyklai 2017 liepos 27-31d.
2. Pirkimo būdas: Mažos vertės pirkimas (Apklausa) vykdoma remiantis Mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašu. Apie pirkimą skelbti internetinėje svetainėje " pagalbavisoslietuvosseimoms.com ". Apklausoje
gali dalyvauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, turintys maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą, kuris suteikia teisę užsiimti maisto tvarkymu.
3. Reikalavimai:
3.1. Paslaugos teikėjas privalo užpildyti pasiūlymo lentelę - Maitinimo paslauga vasaros stovyklai 2017
liepos 27-31d. (2 priedas).
3.2. Vykdomas vienas pirkimas, kuris neskaidomas į dalis.
3.3. Detalesnė informacija apie reikalavimus pateikiama Techninės specifikacijos sąlygose (1 priedas).
4. Kitos sąlygos:
4.1. Vadovautis griežtai nurodytomis Techninės specifikacijos sąlygomis (1 priedas), neleidžiama teikti
alternatyvių pasiūlymų.
5. Kvalifikacijos reikalavimai: netaikomi kvalifikaciniai reikalavimai.
6. Pasiūlymų vertinimas: mažiausia kaina.
7. Perkančioji organizacija Techninėje užduotyje įvardintai paslaugai įsigyti nustato didžiausią leidžiamą
bendrą sumą – 2400,00 eur. (tu tūkstančiai keturi šimtai eurų).

8. Pasiūlymų pateikimo terminas: Perkančioji organizacija pasiūlymus pagal pridedamą formą prašo
pateikti el.paštu: pagalbavls@gmail.com iki 2017-07-03 10 val.
9. Kontaktinis asmuo: Apklausą vykdo projekto administratorė Vilma Vetrenkienė, tel. 8 616 90050; el.
paštas: pagalbavls@gmail.com
10. Daugiau informacijos: el. paštas: pagalbavls@gmail.com, tel. (3-37) 20 13 51, +370 633 15840.

1 PRIEDAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
Tęstinio projekto „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės
atostogų metu“
Maitinimo paslauga vasaros stovyklai 2017 liepos 27-31d.
1. ĮVADINĖ DALIS
1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
1.2. informacija apie projektą: tęstinis projektas „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio
užimtumo galimybės atostogų metu“, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto
tikslas yra organizuoti tęstinį vaikų ir tėvų kūrybinių, pažintinių bei socialinių įgūdžių ugdymą atostogų
(vasaros, rudens, žiemos) metu, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, gerinti šeimos
tarpusavio santykius ir skatinti šeimų telkimąsi. Pagrindinis uždavinys organizuoti vasaros stovyklą
Pakuonio pagrindinės mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro bei VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
dienos centro „Šypsena“ vaikams ir jų šeimos nariams prie vandens telkinio (2 stovyklos po 5 dienas (4
nakvynės), viso organizuotos 2 stovyklos: 2017-07-27 – 2017-07-31 ir 2017-08-14 – 2017-08-18). Taip
pat projekto metu numatoma organizuoti darbinius partnerių-specialistų bei šeimų susitikimus, dailės
užsiėmimus, socialinio darbuotojo konsultacijas, sporto varžybas, edukacines pamokas, paskaitą apie
kasdieninę higieną ir sveikatą ir kt.
Išsamiau apie projektą: http://pagalbavisoslietuvosseimoms.com/
1.3. Paslaugos perkamos įgyvendinant šią projekto dalį:
Vasaros stovyklą Pakuonio pagrindinės mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro bei VŠĮ „Ištiesk
pagalbos ranką“ dienos centro „Šypsena“ vaikams ir jų šeimos nariams sodyboje prie vandens telkinio
2017 liepos 27-31d.

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
2.1. Sudaroma viena atskira paslaugų pirkimo sutartis.
Techniniai reikalavimai:

Eil.Nr. Priemonė

Reikalavimai

Kiekis/vnt

 Maitinimas 96 asmenims
 Maitinimo paslaugos teikiamos 2017 liepos 27-31 d.
 Tikslus maitinimų skaičius: 4 dienų pusryčiai, 5
dienų pietūs, 4 dienų vakarienė.
 Maitinimo paslaugos teikiamos UAB „SEDULA“
stovyklos teritorijoje, Skogolio km., Tytuvėnų sen.,
Kelmės raj.
 Maistą pristatyti porcijomis/termosais.
 Maisto pristatymo laikas: 8:00 val. (pusryčiai);
12:00 val. (pietūs); 17:00 val. (vakarienė)

Maitinimo
1.

maitinimas

paslauga vasaros  Išsivežti likusią, nuo maisto, tarą.
stovyklai 2017

 Pateikti tikslų 5 dienų perspektyvinį valgiaraštį.

liepos 27-31d.

5 dienų

Pvz.:

(pusryčiai,
pietūs,
vakarienė)

http://www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvuma
s/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiarasciai/.
 Teikiant antrą priedą pateikti ir pasiūlymą su detalia
siūlomų patiekalų informacija ir kaina (1 asmeniui).
 Kaina 1 žmogui/dienai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
– 5 eur. (penki eur.)
 Privaloma

turėti

maisto

tvarkymo

subjekto

patvirtinimo pažymėjimą, kuris suteikia teisę
užsiimti maisto tvarkymu.
2.3. Paslauga Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiama Skogolio km., Tytuvėnų sen., Kelmės raj.,
Tytuvenai.

3. VYKDYMO TERMINAI
3.1. Pradžios data: sutarties pasirašymo data, ne vėliau liepos 13 d.
3.2. Paslaugos pateikiamos ir už jas atsiskaitoma nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Paslaugos pirkimo laiką šiuose rėmuose nurodo Pirkėjas.
4. APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Paslaugų teikėjui apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme
nurodytus įkainius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo.

2 PRIEDAS
PASIŪLYMAS PIRKIMUI
Maitinimo paslauga vasaros stovyklai 2017 liepos 27-31d.

____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Bankas
Banko kodas
Sąskaitos numeris
Pareiškiame, kad sutinkame su visomis nustatytomis sąlygomis.
Pareiškiame, kad esame suinteresuoti dalyvauti pirkime ir sudaryti pirkimo sutartį pagal PIRKIMO
DOKUMENTUOSE nustatytus reikalavimus.
Pareiškiame, kad pasiūlymas yra parengtas nepasinaudojant ryšiais, informacija, sulygintais duomenimis
arba susitarimu su kitais ūkiniais subjektais arba asmenimis.
Patvirtiname, kad dokumentų (popietinės/skaitmeninės) kopijose pateiktys duomenys yra tikri.
Pranešame, kad rūpestingai išnagrinėję pirkimo dokumentus, esame pasirengę atlikti paslaugų pardavimą
pagal reikalavimus už:
(numatoma paslaugos kaina - suma skaičiais ir žodžiais su PVM eurais)

(vardas, pavardė)

(parašas)

