
Šventinio vakaro surengimo paslaugos 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 

Pasiūlymai dėl techninės specifikacijos projekto gali būti pateikti iki 2013 

m. vasario 28 d. 10.00 val. per CVP IS. 

 

Pirkimo objektas – šventinio vakaro surengimo paslaugos. Pirkimo objektas neskirstomas į pirkimo 

dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai paslaugų apimčiai.  

Tiekėjas turi turėti galimybę priimti 400 svečių vienu metu.  

Paslaugų teikėjui keliami reikalavimai: 

1. būti nutolęs nuo parodos „Ką pasėsi... 2013“ vietos (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.)  

ne toliau, kaip 10 km.; 

2. turėti galimybę susodinti ne mažiau kaip 400 svečių prie stalų, vienoje erdvėje (teikėjas, 

teikdamas pasiūlymą, turi pateikti salės planą, kuriame matytųsi sėdimų vietų skaičius); 

3. turėti stacionarią garso ir šviesos aparatūrą bei sceną/pakylą tinkančią gyviems muzikantų 

pasirodymams, kuriuos svečiai galėtų stebėti sėdėdami prie stalų; 

4. turėti šokių aikštelę, ne mažesnę nei 100 kv. m.; 

5. suteikti garso/apšvietimo operatoriaus paslaugas, foninę muziką gyvos muzikos pertraukų metu; 

6. suteikti muzikantams grimo kambarį; 

7. teikti rūbinės paslaugas svečiams; 

8. suteikti apsaugos darbuotojų paslaugas; 

9. turėti galimybę ne mažiau kaip 400 svečių patiekti karštus patiekalus ant stalų per laiką, ne 

ilgesnį nei 30 min. (teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti užpildytą maisto meniu, pagal 

pateiktą formą).  

Šventinis vakaras turi būti surengtas 2013 m. balandžio 4 d., 18.30 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maisto meniu  

 

Nr. Pavadinimas 

Porcijos 

išeiga, ne 

mažiau 

kaip (kg) 

Porcijos 

kaina, Lt 
Kiekis Suma 

  Vieno kąsnio užkandžiai  

1 

Mozarelos sūrio, slyvinio 

pomidoro ir šv. baziliko 

vėrinukai 0,03   100   

2 

Meliono ir vytinto kumpio 

vėrinukai 0,03   100   

3 

Kanape su putpelės kiaušiniu ir 

karališka krevete 0,03   100   

4 

Kanape su rūkyta lašiša ir žolelių 

sviestu 0,03   100   

  Salotos 

1 Frize salotos su vytintu kumpiu  0,200   100   

2 Valdorfo salotos su vištiena  0,200   100   

3 Lašišos salotos Aliaska  0,200   100   

4 Tuno salotos su greipfrutais 0,200   100   

  Žuvies užkandžiai 

1 Įdaryta lašiša 0,05   100   

2 Keptas karpis drebučiuose 0,05   100   

3 Silkė su baravykais 0,05   100   

4 Silkė su troškintomis daržovėmis 0,05   100   

  Mėsos užkandžiai 

1 Džiovintais vaisiais įdaryta višta 0,05   100   

2 

Kumpio suktinukai su pikantišku 

įdaru 0,05   100   

3 

Vištienos  vyniotinis su 

graikiniais riešutais 0,05   100   

4 

Gabale keptas kumpis su dviem 

padažais 0,05   100   

  Užkandžiai prie alaus ir vyno 

 

1 

Rinkinys prie alaus (kepta duona 

su sūriu, sausainių lazdelės  

 su vytintu kumpiu, riešutai, rūk. 

ausytės, sūrių asorti) 0,04   200   

2 Tortilijos su kepta vištiena 0,04   100   

3 Tortilijos su kepta kiauliena 0,04   100   

  Karštasis kiaulienos/vištienos/žuvies patiekalas su garnyru 

1   0,45   400   

  Saldieji patiekalai 

1 Tortas proginis su logo 0,1   200   

2 Vaisių asorti 0,1   200   

  Gėrimai 

1 Kava 0,2   200   

2 Arbata 0,2   100   

3 Stalo vanduo 0,2   300   



4 Sultys įvairios 0,2   200   

  Maisto kaina 400 svečių:   

  Patalpų nuoma ir aptarnavimas:   

 Bendra kaina (maitinimas + aptarnavimas):   

 Kaina 1 svečiui (bendra kaina/400):   

 

 


