ŠOKOLADO SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – šokoladas (toliau – ir prekės).
2. Pirkimo tikslas: šokoladus numatyta duoti neatlygintinai kraujo aukojantiems donorams atgauti jėgas
prieš / po donacijos.
3. Maksimalus kiekis – 80 000 šokoladų.
4. Reikalavimai pirkimo objektui:
4.1. Šokoladas – juodasis kartusis, be priedų.
4.2. Sausųjų kakavos medžiagų kiekis šokolade – ne mažiau kaip 70 proc. šokolado masės.
4.3. Šokoladas turi atitikti privalomuosius kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl privalomųjų kakavos ir
šokolado produktų kokybės reikalavimų“. Tiekėjas su kiekviena pristatoma šokolado partija turės pateikti kokybės
sertifikatą. Perkančioji organizacija gali iš bet kurios pasirinktos Tiekėjo pristatytos prekių siuntos (partijos)
patikrinti laboratorijoje prekių atitikimą nustatytiems rodikliams.
4.4. Šokolado plytelės svoris – 100 g.
4.5. Šokolado supakavimas:
4.5.1. Supakavimas turi atitikti higienos reikalavimus.
4.5.2. Kiekviena šokolado plytelė turi būti atskirai supakuota į nepermatomą polipropileno plėvelės
pakuotę.
Pakuotės dizainą pateiks Perkančioji organizacija.
4.6. Galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 9 mėn. nuo prekių pristatymo Perkančiajai organizacijai
dienos.
5. Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjams:
5.1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
5.2. Tiekėjas privalo turėti teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų suteiktą teisę užsiimti
maisto tvarkymu. Pateikiama teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų išduoto Maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimo arba lygiaverčio dokumento kopija.
5.3. Tiekėjas sutarties vykdymui gali pasitelkti subtiekėjus ar subteikėjus ir, jeigu ketina juos pasitelkti,
privalo nurodyti, kokius, bei nurodyti, kokią veiklą jie ketina vykdyti.
6. Bendrosios pirkimo sąlygos:
6.1. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.
6.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Teikti alternatyvių pasiūlymų neleidžiama.
6.3. Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. Pirkimo sutarties sąlygos:
7.1. Sutartis su laimėjusiu Tiekėju įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 12 mėnesių.
7.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės: sutartyje nustatomas fiksuotas pirkimo objekto vieneto įkainis,
nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, bei nurodoma preliminari sutarties kaina. Įkainis negalės būti keičiamas visą sutarties
galiojimo laiką. Pasikeitus PVM, įkainis perskaičiuojamas atsižvelgiant į naują PVM tarifą, pasikeitus kitiems
mokesčiams, įkainis nebus perskaičiuojamas.
7.3. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.
7.4. Tiekėjas Perkančiosios organizacijos nurodytus prekių kiekius pristato savo transportu ir lėšomis šiuo
adresu: Vilnius, Žolyno g. 34, VšĮ Nacionalinis kraujo centras. Prekes Tiekėjas turės pristatyti per 10 darbo dienų
nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui. Prekės turės būti pristatomos darbo dienomis nuo
9.00 val. iki 15.00 val. Perkančioji organizacija kiekvienai prekių partijai pateikia atskirą užsakymą raštu – faksu
arba elektroniniu paštu. Pirmojo užsakymo kiekis – 20 000 šokoladų.
7.5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus prekių kiekio.
7.6. Perkančiosios organizacijos atsiskaitymas su Tiekėju vykdomas po prekių pristatymo ir jų priėmimo–
perdavimo akto pasirašymo bei Tiekėjo sąskaitos faktūros pateikimo. Perkančioji organizacija už pristatytas prekes
atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, pervesdama pinigus į Tiekėjo sutartyje
nurodytą sąskaitą.
7.7. Apmokėjimas vykdomas iš „Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2016–2020
m.“ skirtų lėšų.

