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I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinė 
mokykla, įmonės kodas 190189338. 
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Klevų g. 33, LT - 59243 Balbieriškis 
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto 
adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): viešųjų pirkimų organizatorius ASTA 
KARINIAUSKIENĖ, telefonas 8 319 59146,  faksas 8 319 59146, el. paštas: bpm@klevas.w3.lt, 
interneto adresas: www.balbieriskis.prienai.lm.lt 
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Paprastos skalbimo paslaugos 
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Skalbiniai turi būti skalbiami vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. – 22 
patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos 
reikalavimai“ (aktuali redakcija) (toliau – Lietuvos higienos norma) patvirtintais reikalavimais.  
2. Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo 
nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas. Skalbykloje naudojami skalbimo produktai, kurie yra 
Lietuvoje registruoti ir leistini naudoti, ekologiškai švarūs, antialergiški, veikiantys bakterijas, 
įskaitant TBC, virusus, grybelius, šalina baltymines ir kt. kilmės dėmes.  
3. Visos paslaugos teikėjo naudojamos skalbimo, balinimo, dezinfekavimo, minkštinimo, 
standinimo priemonės, naudojamos skalbiniams skalbti turi būti autorizuotos (registruotos) 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos higienos normos reikalavimus. 
Skalbimo, balinimo, dezinfekavimo, minkštinimo, priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo 
naudojimo instrukcijas, technologinius aprašymus, turi būti suderintos, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
poveikį, naudojimo sąlygas.  
4. Išskalbti skalbiniai neturi būti pageltę, suplėšyti, sudažyti, su išsiskalbiančiomis dėmėmis ir 
skalbimo priemonių ar kitu pašaliniu kvapu, nesukelti alerginių reakcijų. Skalbiniai neturi būti 
drėgni, negali likti lyginimo metu neišdžiovintų vietų.  
5. Už prarastus, suplėšytus ar sugadintus skalbinius paslaugos teikėjas kompensuoja užsakovui jų 
vertę. Blogai išskalbtus ar išlygintus skalbinius paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 24 val. privalo 
išskalbti ir išlyginti savo sąskaita. 
 6. Laiku neišskalbus skalbinių, paslaugos teikėjas aprūpina užsakovą savo skalbiniais.  
7. Skalbiniai iš užsakovo priimami su lydraščio dokumentu (važtaraščiu), kuriame nurodomas 
skalbinių kiekis kilogramais ir skalbinių kiekis vienetais (tų skalbinių, kurie skaičiuojami vienetais, 
pvz.: personalo darbo drabužiai). 
8. Paslaugos tiekėjas nešvarius skalbinius pasiima ir švarius pristato savo transportu. 
 9. Švarūs, išskalbti skalbiniai atvežami ir nešvarūs skalbiniai paimami iš užsakovo pagal poreikį. 
Savaitės dienos kuriomis bus paimami nešvarūs skalbiniai ir kuriomis atvežami (grąžinami) švarūs 
skalbiniai užsakovui bus suderintos pasirašant sutartį. 
 10. Skalbiniai priduodami skalbti ir grąžinami pasverti, suskaičiuoti, surūšiuoti pagal asortimentą ir 



sudėti į atskirus maišus arba ryšulius. 
 11. Ant skalbinių išdavimo dokumentų pasirašo paslaugos teikėjo ir užsakovo paskirti atsakingi 
asmenys. 12. Visi skalbiniai turi būti lyginami.  
13. Skalbiniai turi būti pristatomi supakuoti ir išlyginti. Pakuotė turi gaminius apsaugoti nuo 
sugadinimo ir užteršimo. Draudžiama švarius kalbinius pakuoti į plastikinę plėvelę, kadangi tarp 
šiltų skalbinių gali susidaryti kondensatas, kuris yra puiki terpė daugintis mikroorganizmams. 
 14. Visos išlaidos, susijusios su skalbimo paslaugos teikimu įskaičiuojamos į skalbinių skalbimo 1 
kilogramo kainą ir į vieno vieneto kainą. 
 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos 
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS: 
III.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu (vertinimo kriterijus – 
mažiausia kaina) 
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Prienų r. Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 9.9.1 punktas.  
 
IV. Pirkimo paskelbimo data: 2016-10-03 
 
V. Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:*  
Stasys Valančius, Direktorius 
* Informacija neskelbiama. 
 

_________________ 
 
 


