
LAT, VPT ir Konkurencijos tarybos praktika 2018-2019 
metais



Planas

• Kiek viešumo yra viešuosiuose pirkimuose: kas yra laikoma konfidencialia informacija ar 
komercine paslaptimi?

• Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas dėl tiekėjo ar perkančiosios 
organizacijos kaltės: kokiais atvejais gali būti nutraukta? Kokios pasekmės iš to kyla 
tiekėjui ir perkančiajai organizacijai? Kokios tiekėjų galimybės gauti atlyginimą?

• Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

• Perkančiosios organizacijos teisė sustabdyti ar nutraukti pirkimo procedūras: kur baigiasi 
perkančiosios organizacijos teisės?

• Pasiūlymų vertinimas: įdomesnės 2018-2019 m. bylos.

2016, AVERUS TEMOS PAVADINIMAS



Kiek viešumo yra viešuosiuose pirkimuose: kas yra laikoma konfidencialia informacija ar 
komercine paslaptimi?

VPĮ 20 str. numato, kad PO negali atskleisti informacijos, kurią tiekėjai nurodė kaip 
konfidencialią. 

Tačiau VPĮ 20 str. taip pat reglamentuoja, kad konfidencialia informacija negali būti 
pripažįstama:

• Informacija, kuri turi būti paskelbta pagal teisės aktų reikalavimus;

• Tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą atspindinti informacija, išskyrus 
asmens duomenis;

• Informacija apie subtiekėjus.
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VPT ir LAT išaiškinimai

Tiek VPT, tiek LAT konfidencialios informacijos turinį aiškina siaurai. 

Pagal LAT praktiką konfidenciali informacija = komercinė paslaptis (CK 1.116 str.). 

Tai reiškia, kad informacija gali būti pripažįstama konfidencialia, jeigu:

• ji yra slapta (nevieša); 

• ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji 
asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 

• ji yra slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų 
pastangų išsaugoti jos slaptumą 
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Informacijos, kuri nepripažįstama konfidencialia, pavyzdžiai

VPT:

• siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos 
(charakteristikos), siūlomos paslaugos pavadinimas ir paslaugų aprašymas (techninės 
specifikacijos, charakteristikos), ar darbų aprašymas; 

• informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija 
teisėtomis priemonėmis prieinama. 

• LAT 2018-01-04: Tiekėjo techniniai sprendimai, jeigu jie yra visuotinai žinomi;

• LAT 2018-10-19: Įkainiai nėra konfidenciali informacija;

• LAT 2018-10-12: Gamintojo techniniai raštai ir instrukcijos;

• LAT 2018-10-04: Techninė dokumentacija;

• LAT 2018-05-23: Moksliniai straipsniai ir žurnalai 
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Procesiniai klausimai

• LAT 2018-05-25: Tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi 
procedūrinio elemento požymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, 
pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai 
(savarankiškai) neginamu.

• LAT 2018-01-04 ir LAT 2018-10-04: Kita proceso šalis (kaip ir bet kuris kitas subjektas) 
galėtų būti supažindinama su riboto turinio, nuasmenintu procesiniu sprendimu, o 
išsamiai motyvuotą, įskaitant ir konfidencialios informacijos panaudojimą, sprendimą 
galėtų matyti tik aukštesnės instancijos teismas, jei jame toliau būtų nagrinėjamas tas 
pats ginčas, arba kitas teismas, bylą nagrinėjantis iš naujo
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Procesiniai klausimai

• LAT 2018-10-04: Pirmosios instancijos teismas, bylą nagrinėdamas iš naujo, pirma, 
remdamasis šioje nutartyje pateiktais išaiškinimais, turėtų įvertinti, ar visi trečiojo 
asmens techninio pasiūlymo duomenys yra konfidencialūs, ar egzistuoja pagrindas juos 
pripažinti nevieša bylos medžiaga; antra, dėl Konkurso objekto specifiškumo turėtų 
įvertinti galimybę paskirti teismo ekspertizę (CPK 160 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kuri 
atsakytų į klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, technikos ar kitų žinių .
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Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas dėl tiekėjo ar perkančiosios organizacijos 
kaltės: kokiais atvejais gali būti nutraukta? Kokios pasekmės iš to kyla tiekėjui ir 
perkančiajai organizacijai? Kokios tiekėjų galimybės gauti atlyginimą?

LAT 2018-02-25: 

• Pagal bendrąsias sutarčių vienašališko nutraukimo taisykles sutarties šalis vienašališkai 
nutraukti sutartį gali: pirma, joje nustatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), antra, 
dėl kitos šalies sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo (CK 6.217 straipsnio 1, 3 
dalys). Skirtingai nuo CK 6.217 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinto vienašališko sutarties 
nutraukimo teisinio pagrindo – esminio sutarties pažeidimo, nulemto sutartį pažeidusios 
šalies kaltais veiksmais, CK 6.217 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas vienašališko sutarties 
nutraukimo pagrindas sutartyje nustatytais atvejais nebūtinai siejamas su vienos iš 
sutarties šalių kalte ar sutarties neįvykdymu 

• teisėjų kolegija pažymi, kad nors klientas turi teisę nutraukti paslaugų sutartį, 
vadovaudamasis CK 6.271 straipsnio 1 dalimi, nepaisydamas to, ar tokia jo teisė yra 
įtvirtinta sutartyje, tačiau paslaugų sutartį, sudarytą viešųjų pirkimų būdu, klientas 
vienašališkai nutraukti pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį gali tik tuo atveju, jeigu šalys dėl to 
susitaria viešųjų pirkimų sutartyje. 
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Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas dėl tiekėjo ar perkančiosios organizacijos 
kaltės: kokiais atvejais gali būti nutraukta? Kokios pasekmės iš to kyla tiekėjui ir 
perkančiajai organizacijai? Kokios tiekėjų galimybės gauti atlyginimą?

LAT 2016-04-29: Tuo atveju, kai tiekėjas pareiškia ieškinį perkančiajai organizacijai dėl 
apmokėjimo už suteiktas paslaugas pagal sutartį, kuri pripažįstama niekine, ieškovo 
reikalavimas (atsiskaitymo pagal sandorį klausimas) nagrinėtinas remiantis taisyklėmis, 
reglamentuojančiomis niekinio sandorio padarinių taikymą, ir nustačius, kad tokios 
sutarties pagrindu atsakovo užsakymu paslaugos faktiškai buvo suteiktos, taikytinos be 
pagrindo įgyto turto ar nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančios teisės normos 
(CK 6.237 straipsnio 1 dalis, 6.240 straipsnis, 6.242 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, 
keisdamas ankstesnę savo praktiką dėl tiekėjo naudai vykdytinos perkančiosios 
organizacijos piniginės prievolės teismui viešojo pirkimo sutartį pripažinus negaliojančia ab
initio, išaiškino, kad tais atvejais, kai pripažįstama niekine viešojo paslaugų teikimo sutartis, 
pagal kurią faktinis paslaugų teikimas jau yra įvykęs, ir restitucija natūra yra negalima (nes 
prievoles pagal šią sutartį įvykdė tik tiekėjas), atlyginimo dydis už suteiktas paslaugas negali 
būti nustatomas pagal negaliojančios sutarties sąlygas, o perkančiosios organizacijos 
nepagrįsto sutaupymo vertė apskaičiuotina pagal analogiško sandorio vertės kriterijų (ar 
kitus teisingo atlyginimo metodus).
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

LAT 2018-10-31: 

• perkančiosios organizacijos nėra įpareigojamos kreiptis į Konkurencijos tarybą, juolab kad 
konkrečiu atveju joms gali būti akivaizdu dėl pirmiau nurodytos nuostatos taikymo

• Tai, kad Konkurencijos tarybos raštas nėra įpareigojantis, jame nenustatyta privalomojo 
pobūdžio įpareigojimų, nekonstatuota draudžiamų ūkio subjektų suderintų veiksmų, 
reikšminga tik jo teisinės galios prasme. Bet kokiu atveju, jei perkančioji organizacija 
kreipėsi į Konkurencijos tarybą, gavusi jos vertinimą, ji negali jo ignoruoti (dėl to bus 
pasisakoma vėliau).

• vien įtikinamų duomenų turėjimas (gavimas, surinkimas) nėra pakankama sąlyga pašalinti 
ūkio subjektą iš viešojo pirkimo procedūrų de minimis (bent jau) neleidus jam pasiaiškinti 
dėl perkančiosios organizacijos turimų duomenų teisingumo ir abejonių pagrįstumo.
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

Dėl Konkurencijos Tarybos nutarimo įsigaliojimo

• LAT 2018-08-17: teisinius padarinius (apribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) 
sukelia tik ekonominės sankcijos už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, paskirtos 
įsiteisėjusiais institucijų sprendimais, t. y. tik tokiais sprendimais, kurie turi res judicata
galią (yra privalomi vykdyti bei nebegali būti revizuojami kokių nors kitų institucijų); kai 
apskundžiamas teismui Konkurencijos tarybos nutarimas, inter alia, toks, kuriuo 
konstatuotas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, šis neįgyja res judicata
galios; Konkurencijos tarybos nutarimas negali būti pripažintas įgijusiu res judicata galią 
tol, kol teisme nebus baigta nagrinėti atitinkama administracinė byla ir dėl pareiškėjo 
negalės būti taikomos ir sąlygos, draudžiančios ir ribojančios jo teises dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose 
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

Dėl nepranešimo apie interesų konfliktą

• LAT 2018-06-27: tiekėjams negali būti taikomos jokios jų teises varžančios ar 
susiaurinančios priemonės už (ne)veikimą, jei atitinkamų veiksmų atlikimo pareiga jiems 
nenustatyta, nepriklausomai nuo šių priemonių nustatymo ir (ar) taikymo tikslų. 
Teisingumo Teismas Prejudicinio sprendimo 25 punkte pažymėjo, kad, nesant dalyviams 
tenkančios pareigos informuoti perkančiąją organizaciją apie jų galimus ryšius su kitais 
dalyviais, perkančioji organizacija per visą procedūrą turi traktuoti atitinkamo dalyvio 
pasiūlymą kaip tinkamą pasiūlymą, atitinkantį Direktyvos 2004/18 nuostatas, jei nėra 
požymių, kad susijusių dalyvių pateikti pasiūlymai buvo suderinti ar dėl jų buvo susitarta. 

• LAT 2018-06-27: perkančiosios organizacijos bet kuriuo atveju privalo patikrinti, ar 
egzistuoja interesų konfliktai, ir imtis tinkamų priemonių, skirtų jiems išvengti, nustatyti ir 
pašalinti.
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Dėl susijusių subjektų dalyvavimo viešajame pirkime

• LAT 2018-06-27: susijusių ūkio subjektų dalyvavimas yra teisėtas ir leistinas <...> vien jų 
sąsajos faktas be papildomų aplinkybių nustatymo ir ištyrimo nepateisina tokių tiekėjų 
pasiūlymų atmetimo

• 2018-03-29: dviejų savarankiškus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, kurie pasiūlymuose 
vienas kitą pasitelkė kaip subrangovus, veiksmai per se nėra neteisėti, todėl, nenustačius 
kitų aplinkybių, negali būti atskirai sankcionuojami, t. y. pripažinti kaip alternatyvių ar 
papildomų pasiūlymų pateikimas (ar draudžiamo susitarimo sudarymas) ir dėl to 
pašalinti iš Konkurso. 
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

Dėl PO ir teismų aktyvumo

LAT 2018-06-27:  

• a) kai perkančioji organizacija turi informacijos apie tai, kad viešojo pirkimo procedūrose 
dalyvauja keli tarpusavyje susiję ūkio subjektai, jai tenka aktyvus vaidmuo aiškinantis, ar 
ir kaip šių tiekėjų ryšys turi įtaką jų dalyvavimo nepriklausomumui; 

• b) jei perkančioji organizacija pažeidžia šią aktyvaus veikimo pareigą, tai savaime 
nesuponuoja viešojo pirkimo procedūrų pripažinimo neskaidriomis; 

• c) teismai, nagrinėjantys ginčus dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų, susijusių su 
tarpusavyje susijusių tiekėjų pasiūlymų vertinimu, inter alia, atsižvelgia į perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjų bendradarbiavimą, susijusių dalyvių elgesį viešojo pirkimo ir 
teismo proceso metu, kitas aplinkybes, reikšmingas tokių asmenų ryšio įtakai jų 
dalyvavimo nepriklausomumui įvertinti.
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

Dėl netiesioginių įrodymų

• LAT 2018-06-27: netiesioginių įrodymų, kurie, kaip pažymėta Prejudicinio sprendimo 37 
punkte, būtų objektyvūs ir nuoseklūs (o susijusiems asmenims būtų suteikta teisė 
pateikti priešingų įrodymų), visumos, nereikalaujant konkrečiai konstatuoti, jog 
tarpusavyje susiję asmenys susitarė veikti nesavarankiškai, nesąžiningai. Dėl to konkreti 
susijusių subjektų ryšio įtaka jų pasiūlymų nepriklausomumui gali būti nustatyta ir pagal 
vieno iš jų elgesį, veiksmus, nereikalaujant įrodyti, kad kitas apie juos žinojo. Pakanka 
nustatyti, ar vieno susijusio subjekto veiksmai (teisėti ar neteisėti) sudarė sąlygas kitam 
dėl to gauti naudos.

• LAT 2018-06-27: apie nesavarankišką tiekėjų dalyvavimą galima spręsti ne tik iš 
tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų, juolab kad išoriniai veiksmų derinimo požymiai 
gali būti nustatyti tiek tarp susijusių, tiek nesusijusių ūkio subjektų, t. y. tai nėra tik 
susijusiems asmenims būdingas elgesys. 
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Konkurencijos pažeidimai viešuosiuose pirkimuose (tiekėjų susitarimai, interesų konfliktai 
ir pan.): kaip juos išsiaiškinti ir kokios pasekmės už tai gresia?

Dėl tiekėjų lūkesčių

• LAT 2018-06-27: viešojo pirkimo konkurse dalyvaujantys tarpusavyje susiję tiekėjai turi 
atsižvelgti į tai, kad jų elgesys vertintinas, inter alia, atsižvelgiant į jų ryšių aplinkybę, todėl 
tokie patys susijusių asmenų veiksmai gali būti vertinami netapačiai nei nesusijusių 
asmenų.

• LAT 2018-03-29: dviejų savarankiškus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, kurie pasiūlymuose 
vienas kitą pasitelkė kaip subrangovus, veiksmai per se nėra neteisėti, todėl, nenustačius 
kitų aplinkybių, negali būti atskirai sankcionuojami, t. y. pripažinti kaip alternatyvių ar 
papildomų pasiūlymų pateikimas (ar draudžiamo susitarimo sudarymas) ir dėl to 
pašalinti iš Konkurso. 
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

Konkurenciją viešuosiuose pirkimuose eliminuoja tiekėjų veiksmai, kuriais yra derinamos 
komercinių pasiūlymų sąlygos ar įgyvendinama bendra, iš anksto suderinta tiekėjų elgesio 
strategija, pavyzdžiui:

• tiekėjai dar prieš konkursą susitaria, kuris tiekėjas turėtų laimėti pirkime, ir jame tik 
imituoja konkurenciją: pralaimėti turintys tiekėjai pasiūlo didesnę kainą nei laimėti 
turintis tiekėjas ar įtraukia į pasiūlymą sąlygas, kurios neatitinka pirkimo dokumentuose 
nustatytų reikalavimų;

• tiekėjai susitaria nepateikti komercinio pasiūlymo perkančiajai organizacijai arba atsiimti 
jau pateiktą;

• tiekėjai pasidalina rinkomis, t. y. iš anksto susitaria dalyvauti pirkimuose tik tam tikroje 
geografinėje teritorijoje ar tam tikros perkančiosios organizacijos rengiamuose 
pirkimuose.
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

• Kontrolinis sąrašas padedantis nustatyti konkurenciją ribojančius susitarimus viešųjų pirkimų metu

• Vykdydami viešąjį pirkimą, atkreipkite dėmesį į tam tikrus ženklus, kurie gali rodyti konkurenciją 
ribojančių susitarimus tarp viešojo pirkimo dalyvių, pateikiant suderintus pasiūlymus. Nors sąraše 
nurodyti kriterijai taikomi atpažinti savarankiškų, t. y. nepriklausomų ūkio subjektų sudarytus 
konkurenciją ribojančius susitarimus, šie požymiai taip pat aktualūs ir vertinant tarpusavyje 
susijusių tiekėjų pasiūlymus.

• Pasiūlymų teikimo etapas

• tas pats tiekėjas dažnai siūlo mažiausią kainą ar laimi daugelyje konkursų;

• keliuose konkursuose dalyvauja tie patys tiekėjai ir laimi paeiliui (laimėtojas rotuojamas);

• kai kurie tiekėjai visada teikia pasiūlymus, bet niekada nelaimi arba netikėtai atsiima savo 
pasiūlymus, arba nepateikia specialaus paruošimo nereikalaujančių dokumentų dėl ko 
išbraukiami iš dalyvių ar laimėjusiųjų sąrašo;

• tiekėjas sudaro subrangos sutartis su kitais konkurso dalyviais, kurie nelaimėjo konkurse.
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

• Pateikti dokumentai

• vienodos klaidos (pvz. rašybos, skaičiavimo) skirtingų tiekėjų pasiūlymų dokumentuose;

• skirtingų įmonių pasiūlymuose yra panašūs įrašai, daryti ranka ar panašiu šriftu, 
naudojamos tokios pat formos ar blankai, pastebimi braukymai, koregavimas ir pan.;

• skirtingų įmonių pasiūlymai pažymėti panašiais pašto antspaudais, nurodyti tie patys 
adresai, elektroninio pašto adresai, fakso ar telefono numeriai, pagal elektroninių 
pasiūlymų ypatybes (angl. properties) matyti, kad dokumentai sukurti to paties asmens.
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

• Kainos

• didelis kainų skirtumas tarp laimėtojo ir kitų pasiūlymų;

• pralaimėjusių tiekėjų pasiūlymai gerokai viršija perkančiosios organizacijos biudžetą, ypač 
jei maksimalus planuotas pirkimo biudžetas buvo skelbtas;

• staigus ir vienodas pretendentų kainų ar kainų diapazono padidėjimas, ko negalima 
paaiškinti išlaidų padidėjimu.
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

• Įtartini teiginiai ir elgesys

• vienodas/panašus dokumentų pateikimo laikas CVP IS;

• vienodi CVP IS įkeltų dokumentų pavadinimai;

• skirtingos įmonės į CVP IS įkelia vienodai sugrupuotus dokumentus;

• teiginiai, parodantys, kad iš anksto žinoma neskelbtina informacija apie konkurento 
kainas ar smulkesnę pasiūlymo informaciją arba apie įmonės laimėjimą ar pralaimėjimą 
konkurse, kurio rezultatai dar tik bus skelbiami;

• įvairūs tiekėjai, aiškindami kainų padidėjimą, naudoja tą pačią terminologiją;

• tiekėjas pateikia savo ir konkurento pasiūlymus ir kitus dokumentus;

• pasiūlymą pateikia tiekėjas, nors akivaizdu, kad jis neturi reikiamų sugebėjimų ar 
kvalifikacijos.
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Konkurencijos Tarybos išaiškinimai

• Kas toliau? Jei nustatėte aukščiau nurodytus požymius ar kilo įtarimų dėl galimo tiekėjų 
susitarimo:

• neaptarinėkite savo įtarimų su konkurso dalyviais;

• saugokite visą su konkurso organizavimu susijusią informaciją: pasiūlymų dokumentus, 
susirašinėjimą, įskaitant el. paštu, vokus, įrašus su datomis apie visą įtartiną elgesį ir 
teiginius, kas dalyvavo, kas vyko ar buvo pasakyta.

• įvertinusios individualios situacijos aplinkybes bei nusprendusios, kad turi pakankamai 
duomenų apie galimai sudarytą susitarimą pirkime, perkančiosios organizacijos gali 
pašalinti tiekėjus iš pirkimo procedūros (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.).

• nedelsiant susisiekite su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (taryba@kt.gov.lt
arba tel. (8 5) 260 8879).
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LVAT išaiškinimai

LVAT 2018-06-04: Teismų praktikoje susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas 
labai plačiai, nekeliant esminių reikalavimų jo išraiškos būdui ar formai. Kvalifikuojant 
susitarimą šiuo teisiniu pagrindu, pakanka nustatyti eksplicitinį arba implicitinį šalių valios 
(norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs 
pareiškėjų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės

LVAT 2019-02-20: Konkurencijos tarybai pakako nustatyti:

• 1) susitarimo tarp ūkio subjektų, kurie yra konkurentai, sudarymo faktą, ir 

• 2) susitarimo objektą – tiesioginį ar netiesioginį prekės (paslaugos) kainos nustatymą 
(fiksavimą).

Šių aplinkybių (elementų) visuma sudaro Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto 
pažeidimo sudėtį, o Taryba, nustačiusi, jog ūkio subjektai sudarė susitarimą dėl kainų 
fiksavimo, neprivalo įrodyti, kad šiuo susitarimu buvo siekta neteisėtų tikslų arba kad dėl 
šio susitarimo galėjo kilti ar kilo neigiamos pasekmės konkurencijai.
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Perkančiosios organizacijos teisė sustabdyti ar nutraukti pirkimo procedūras: kur baigiasi 
perkančiosios organizacijos teisės?

Vienašalis paslaugų sutarties nutraukimas

• LAT 2018-05-18: Perkančioji organizacija, nekvestionuodama VPT pozicijos, priėmė
sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, taigi, de jure sutiko su Išvadoje nurodytais VPĮ
pažeidimais, taip pat su VPT pozicija, jog nustatyti pažeidimai esminiai. Dėl to tiekėjas,
siekiantis panaikinti perkančiosios organizacijos veiksmus, VPĮ V skyriaus nuostatose
įtvirtinta tvarka kartu turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo nutraukti pirkimo
procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad VPT nustatytų pažeidimų nėra arba jie nėra tokio
pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras. VPT nustatytų
pažeidimų nuginčijimas reiškia ieškovo procesinę pareigą dėl ieškinio pagrindo, bet ne
dėl dalyko, t. y. tiekėjas neteikia reikalavimo panaikinti įvykdytą administracinį aktą, nes
ginčas dėl jo prarado objektą, bet savo reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos
sprendimą grindžia VPT nustatytomis, tačiau nenuginčytomis aplinkybėmis.
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Perkančiosios organizacijos teisė sustabdyti ar nutraukti pirkimo procedūras: kur baigiasi 
perkančiosios organizacijos teisės?

Nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymas

• LApT 2019-03-07: Nurodyta įstatymo formuluotė suponuoja, kad tam, jog būtų 
galima pirkimą nutraukti dėl paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo galima numatyti, 
turi būti nustatytos šios dvi sąlygos: 1) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta; 2) turi 
būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmoji sąlyga yra formalioji ir 
ji nagrinėjamu atveju yra tenkinama. Antroji sąlyga, t. y. ar egzistuoja aplinkybė, kurios 
nebuvo galima numatyti, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką yra 
vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi 
nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje.Neturi reikšmės, kada 
nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam 
prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę 
tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas 
bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos 
pradedant pirkimo procedūras.Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus 
pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais
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Pasiūlymų vertinimas

• Ekonominio naudingumo kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu ir aiškiai 
išmatuojami !
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AČIŪ !


