
Atviro konkurso sąlygų 4 priedas 

 

MAISTO PRODUKTŲ (ALIEJŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
Specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti maisto produkto atitiktį reikalavimams, siūlomą konkrečią produkto fasuotę, gamintoją*, pavadinimą  / prekės ženklą (jeigu yra), 

pateikti maisto produkto gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentus, patvirtinančius siūlomo maisto produkto atitiktį nurodytiems reikalavimams (pvz., gamintojo 

(žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijas, raštiškus patvirtinimus, siūlomo maisto produkto gamintojo katalogo kopijas, maisto produkto etiketės nuotrauką, jeigu joje yra 

reikalaujama informacija) (duomenys dėl reikalaujamų reikšmių turi būti lietuvių kalba, t. y. jeigu informacija pateikiama užsienio kalba, turi būti pridedamas vertimas į 

lietuvių kalbą. Tiekėjas gali pateikti tik reikalaujamų charakteristikų vertimo santraukas.)), kuriuose būtų nurodytas siūlomo maisto produkto gamintojas, pavadinimas / 

prekės ženklas (jeigu yra), fasuotės dydis, patvirtinantis lentelės 4 stulpelyje nurodytus reikalavimus ir siūlomo maisto produkto aprašymas, patvirtinantis 

lentelės 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus ir / arba pateikti konkrečią aktyvią nuorodą į maisto produkto aprašymą gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten 

galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų ir lietuvių, anglų ar rusų kalbomis), kuriame būtų nurodytas siūlomo maisto produkto gamintojas, pavadinimas 

/ prekės ženklas (jeigu yra), fasuotės dydis, patvirtinantis lentelės 4 stulpelyje nurodytus reikalavimus, siūlomo maisto produkto aprašymas, patvirtinantis lentelės 3 

stulpelyje nurodytus reikalavimus. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks reikalavimų, bus atmetami.  

*Gamintoju laikomas galutinio produkto, produkto dalies arba žaliavų gamintojas, paslaugų teikėjas, ar kitas asmuo, kuris pažymėdamas produktą (paslaugas) savo 

vardu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju žymeniu nurodo save kaip gamintoją (paslaugų teikėją). 
 

Eil. 

Nr. 

Maisto produkto 

pavadinimas ir 

nomenklatūrinis 

numeris (kodas)
1
 

Reikalavimai produktams 

Pasiūlyme 

nurodomo 

mato vnt. 

Prelimi-

narus 

kiekis 

per 

metus  

Atitiktis nustatytiems 

reikalavimams 

Tiekėjas nurodo 

atitiktį 3 stulpelyje 

nustatytiems 

reikalavimams ir 

siūlomą konkrečią 

fasuotę
2
 (turi atitikti 4 

stulpelio 

reikalavimus): 

Atitinka / neatitinka 

Fasuotė..... 

Siūlomo produkto 

gamintojas*, pavadinimas 

ar prekės ženklas (jeigu 

yra) 

 

Tiekėjas nurodo siūlomo 

produkto gamintoją
3
 ir 

produkto pavadinimą ar 

prekės ženklą (jeigu yra)
4
 

 

Pateikiami siūlomo 

produkto gamintojo arba 

jo įgalioto atstovo 

dokumentai (pvz., 

gamintojo (žaliavos 

tiekėjo) atitikties 

deklaracijos, raštiški 

patvirtinimai, maisto 

produkto gamintojo 

katalogo kopijos, maisto 

produkto etiketės 

nuotrauka, jeigu joje yra 

reikalaujama 

informacija) (duomenys 

dėl reikalaujamų reikšmių 

Reikalavimų aprašymas Išfasavimas 



 

1
Prekės nomenklatūrinis numeris (kodas) – komercinės reikšmės neturintis identifikacinis numeris, kurio reikšmė nurodoma pagrindinės sutarties projekto 1.4. papunktyje. 

2
Prekės konkreti fasuotė – Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno išfasavimo prekę, kuri atitinka 4 stulpelio reikalavimą. 

3
Prekės gamintojas - Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno gamintojo prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 

4
Prekės pavadinimas ar prekės ženklas (jeigu yra) – Tiekėjas nurodo produkto pavadinimą ar prekės ženklą (jeigu yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno pavadinimo ar prekės ženklo 

(jeigu yra) Prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 
5
Jeigu Tiekėjas siūlo daugiau nei vieno prekės gamintojo ir pavadinimo ar prekės ženklo (jeigu yra) prekę, kiekvienai pasiūlytai prekei turi būti pateikiami prekės gamintojo arba jo 

įgalioto atstovo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį 3 ir 4 stulpelių reikalavimams (pvz., gamintojo (žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijos, raštiški patvirtinimai, maisto 

produkto etiketės nuotrauka, jeigu joje yra reikalaujama informacija) ir  / arba Tiekėjas pateikia konkrečią aktyvią nuorodą į kiekvienos pasiūlyto prekės aprašymą gamintojo 

internetiniame tinklalapyje, kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės atitiktis 3 ir 4 stulpelių reikalavimams. 

 

turi būti lietuvių kalba, t. y. 

jeigu informacija 

pateikiama užsienio kalba, 

turi būti pridedamas 

vertimas į lietuvių kalbą. 

Tiekėjas gali pateikti tik 

reikalaujamų 

charakteristikų vertimo 

santraukas.), kuriuose  

nurodytas siūlomo maisto 

produkto gamintojas, 

pavadinimas / prekės 

ženklas (jeigu yra), 

fasuotės dydis, 

patvirtinantis lentelės 4 

stulpelyje nurodytus 

reikalavimus ir siūlomo 

maisto produkto 

aprašymas, patvirtinantis 

lentelės 3 stulpelyje 

nurodytus reikalavimus ir 

/ arba pateikti  aktyvią 

nuorodą į maisto 

produkto aprašymą 

gamintojo internetiniame 

tinklalapyje (jei ten galima 

rasti atitinkamą 

informaciją be papildomų 

paieškų ir lietuvių, anglų ar 

rusų kalbomis), kuriame 

būtų nurodytas siūlomo 



 

1
Prekės nomenklatūrinis numeris (kodas) – komercinės reikšmės neturintis identifikacinis numeris, kurio reikšmė nurodoma pagrindinės sutarties projekto 1.4. papunktyje. 

2
Prekės konkreti fasuotė – Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno išfasavimo prekę, kuri atitinka 4 stulpelio reikalavimą. 

3
Prekės gamintojas - Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno gamintojo prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 

4
Prekės pavadinimas ar prekės ženklas (jeigu yra) – Tiekėjas nurodo produkto pavadinimą ar prekės ženklą (jeigu yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno pavadinimo ar prekės ženklo 

(jeigu yra) Prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 
5
Jeigu Tiekėjas siūlo daugiau nei vieno prekės gamintojo ir pavadinimo ar prekės ženklo (jeigu yra) prekę, kiekvienai pasiūlytai prekei turi būti pateikiami prekės gamintojo arba jo 

įgalioto atstovo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį 3 ir 4 stulpelių reikalavimams (pvz., gamintojo (žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijos, raštiški patvirtinimai, maisto 

produkto etiketės nuotrauka, jeigu joje yra reikalaujama informacija) ir  / arba Tiekėjas pateikia konkrečią aktyvią nuorodą į kiekvienos pasiūlyto prekės aprašymą gamintojo 

internetiniame tinklalapyje, kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės atitiktis 3 ir 4 stulpelių reikalavimams. 

 

maisto produkto
 

gamintojas, pavadinimas / 

prekės ženklas (jeigu 

yra), fasuotės dydis, 

patvirtinantis lentelės 4 

stulpelyje nurodytus 

reikalavimus, siūlomo 

maisto produkto 

aprašymas, patvirtinantis 

lentelės 3 stulpelyje 

nurodytus reikalavimus
5
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bendrieji reikalavimai maisto produktams.  

 Tiekėjai privalo laikytis bendrųjų maisto produktų higienos taisyklių pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

852/2004 dėl maisto produktų higienos;  

 Tiekėjai turi užtikrinti žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugą maisto atžvilgiu vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d.  Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 178/2002 (arba jam lygiaverčiu), bei 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 „Dėl 

informacijos apie maistą teikimo vartotojams“ nustatytais reikalavimais; 

 Visos prekės privalo atitikti Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (aktuali redakcija); 

 Aliejus privalo būti atitinkantis 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL 

2012 L 12, p.14) nustatytus standartus; 

 Dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) koncentracijos turi neviršyti nustatytų didžiausių augalinių aliejų koncentracijų, nurodytų  2006 m. gruodžio 19 d. 

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1881/2006 nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas; 

 Mikrobiologiniai kriterijai turi atitikti reikalavimus, pateiktus 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1441/2007, iš dalies keičiantis 

Reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų; 

 Taros ir pakavimo medžiagos turi atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų 

liestis su maistu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 



 

1
Prekės nomenklatūrinis numeris (kodas) – komercinės reikšmės neturintis identifikacinis numeris, kurio reikšmė nurodoma pagrindinės sutarties projekto 1.4. papunktyje. 

2
Prekės konkreti fasuotė – Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno išfasavimo prekę, kuri atitinka 4 stulpelio reikalavimą. 

3
Prekės gamintojas - Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno gamintojo prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 

4
Prekės pavadinimas ar prekės ženklas (jeigu yra) – Tiekėjas nurodo produkto pavadinimą ar prekės ženklą (jeigu yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno pavadinimo ar prekės ženklo 

(jeigu yra) Prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 
5
Jeigu Tiekėjas siūlo daugiau nei vieno prekės gamintojo ir pavadinimo ar prekės ženklo (jeigu yra) prekę, kiekvienai pasiūlytai prekei turi būti pateikiami prekės gamintojo arba jo 

įgalioto atstovo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį 3 ir 4 stulpelių reikalavimams (pvz., gamintojo (žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijos, raštiški patvirtinimai, maisto 

produkto etiketės nuotrauka, jeigu joje yra reikalaujama informacija) ir  / arba Tiekėjas pateikia konkrečią aktyvią nuorodą į kiekvienos pasiūlyto prekės aprašymą gamintojo 

internetiniame tinklalapyje, kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės atitiktis 3 ir 4 stulpelių reikalavimams. 

 

„Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali redakcija) reikalavimus; 

 Visos Prekes pristatomos ne su trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti termino, pvz., jei tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėn., tuomet Prekę turi pristatyti 

iki tinkamumo vartoti termino pabaigos likus ne mažiau kaip 8 mėn. 

Specialieji reikalavimai maisto produktams.  

 Aukščiausios rūšies alyvuogių aliejaus spalva, kvapas ir skonis charakteringi aliejaus rūšiai; be pašalinio kvapo ir skonio;  

 Saulėgrąžų aliejaus spalva, kvapas ir skonis charakteringi aliejaus rūšiai; be pašalinio kvapo ir skonio;  

 Rapsų aliejaus spalva, kvapas ir skonis charakteringi aliejaus rūšiai; be pašalinio kvapo ir skonio. 

1 
Alyvuogių aliejus  

(6120260)  

Aukščiausios rūšies pirmojo spaudimo 

alyvuogių aliejus, išgautas tiesiogiai iš 

alyvuogių ir tik mechaninėmis 

priemonėmis. Nerafinuotas. Išpilstytas 

tamsaus stiklo buteliuose ar skardinėse.  

Ne daugiau 

kaip 1 l 
l 7898 

Atitinka
  

(įrašyti atitinka/neatitinka) 

Išfasavimas 1 l
   

(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)2
 

Medsol srl 
(Įrašyti gamintoją)3 

Alyvuogių aliejus La 

ROCCA del PRIORE Extra 

Virgin 1 L  
(Įrašyti pavadinimą ar prekės ženklą,  

jeigu yra)4 

produkto etiketės nuotrauka 
(Įrašyti pasiūlyme pateikto dokumento 

pavadinimą (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiami 

gamintojo arba jo įgalioto atstovo 

dokumentai))5 

ir /arba 

…………………………… 
(Pateikti  aktyvią nuorodą į prekės 

aprašymą gamintojo internetiniame 

tinklalapyje (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiama 

gamintojo internetinė nuoroda))5 

2 
Saulėgrąžų aliejus 

(6120250) 

Pirmo spaudimo, rafinuotas, tinkantis 

kepimui arba šalto spaudimo 

nerafinuotas išgautas iš didelį oleino 

Ne daugiau 

kaip 2 l 
l 24845 

Atitinka
  

(įrašyti atitinka/neatitinka) 

Išfasavimas 1 l
   

CPP Symskoy zavod 

prodtovarov
  

(Įrašyti gamintoją)3 



 

1
Prekės nomenklatūrinis numeris (kodas) – komercinės reikšmės neturintis identifikacinis numeris, kurio reikšmė nurodoma pagrindinės sutarties projekto 1.4. papunktyje. 

2
Prekės konkreti fasuotė – Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno išfasavimo prekę, kuri atitinka 4 stulpelio reikalavimą. 

3
Prekės gamintojas - Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno gamintojo prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 

4
Prekės pavadinimas ar prekės ženklas (jeigu yra) – Tiekėjas nurodo produkto pavadinimą ar prekės ženklą (jeigu yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno pavadinimo ar prekės ženklo 

(jeigu yra) Prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 
5
Jeigu Tiekėjas siūlo daugiau nei vieno prekės gamintojo ir pavadinimo ar prekės ženklo (jeigu yra) prekę, kiekvienai pasiūlytai prekei turi būti pateikiami prekės gamintojo arba jo 

įgalioto atstovo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį 3 ir 4 stulpelių reikalavimams (pvz., gamintojo (žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijos, raštiški patvirtinimai, maisto 

produkto etiketės nuotrauka, jeigu joje yra reikalaujama informacija) ir  / arba Tiekėjas pateikia konkrečią aktyvią nuorodą į kiekvienos pasiūlyto prekės aprašymą gamintojo 

internetiniame tinklalapyje, kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės atitiktis 3 ir 4 stulpelių reikalavimams. 

 

rūgšties kiekį turinčių saulėgrąžų sėklų. 

 

(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)2
 Saulėgrąžų aliejus 

Mr. Cook’s 1 L 
(Įrašyti pavadinimą ar prekės ženklą,  

jeigu yra)4 

kokybės sertifikatas  

Mr.Cook  
(Įrašyti pasiūlyme pateikto dokumento 

pavadinimą (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiami 

gamintojo arba jo įgalioto atstovo 

dokumentai))5 

ir /arba 

…………………………… 
(Pateikti  aktyvią nuorodą į prekės 

aprašymą gamintojo internetiniame 

tinklalapyje (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiama 

gamintojo internetinė nuoroda))5
 

3 
Rapsų aliejus 

 (6120250) 

Pirmo spaudimo, rafinuotas. Tinkantis 

kepimui. Iš genetiškai nemodifikuotų 

augalų.  

Ne daugiau 

kaip 2 l 
l 6559 

Atitinka
  

(įrašyti atitinka/neatitinka) 

Išfasavimas 1 l
   

(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)2
 

EBM Grupp AS 
(Įrašyti gamintoją)3 

Rapsų aliejus 1 l 
(Įrašyti pavadinimą ar prekės ženklą,  

jeigu yra)4
        

maisto produkto 

specifikacija rapsų aliejus 
(Įrašyti pasiūlyme pateikto dokumento 

pavadinimą (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiami 

gamintojo arba jo įgalioto atstovo 

dokumentai))5 

ir /arba 



 

1
Prekės nomenklatūrinis numeris (kodas) – komercinės reikšmės neturintis identifikacinis numeris, kurio reikšmė nurodoma pagrindinės sutarties projekto 1.4. papunktyje. 

2
Prekės konkreti fasuotė – Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno išfasavimo prekę, kuri atitinka 4 stulpelio reikalavimą. 

3
Prekės gamintojas - Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieno gamintojo prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 

4
Prekės pavadinimas ar prekės ženklas (jeigu yra) – Tiekėjas nurodo produkto pavadinimą ar prekės ženklą (jeigu yra). Tiekėjas gali siūlyti daugiau nei vieno pavadinimo ar prekės ženklo 

(jeigu yra) Prekę, kuri atitinka 3, 4 stulpelių reikalavimus. 
5
Jeigu Tiekėjas siūlo daugiau nei vieno prekės gamintojo ir pavadinimo ar prekės ženklo (jeigu yra) prekę, kiekvienai pasiūlytai prekei turi būti pateikiami prekės gamintojo arba jo 

įgalioto atstovo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį 3 ir 4 stulpelių reikalavimams (pvz., gamintojo (žaliavos tiekėjo) atitikties deklaracijos, raštiški patvirtinimai, maisto 

produkto etiketės nuotrauka, jeigu joje yra reikalaujama informacija) ir  / arba Tiekėjas pateikia konkrečią aktyvią nuorodą į kiekvienos pasiūlyto prekės aprašymą gamintojo 

internetiniame tinklalapyje, kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės atitiktis 3 ir 4 stulpelių reikalavimams. 

 

…………………………… 
(Pateikti  aktyvią nuorodą į prekės 

aprašymą gamintojo internetiniame 

tinklalapyje (jei dėl atitikimo 

reikalavimams pagrindimo teikiama 

gamintojo internetinė nuoroda))5
 

 

 


