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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ, DALYVAUJANT KRANTINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE, ATITIKTIES
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR
SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMOS 101 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS
PROCEDŪROS NUTRAUKIMO
2021 m. birželio 1 d.
Vilnius
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2021 m. birželio 1 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl ūkio subjektų veiksmų, dalyvaujant krantinių ir kitų objektų rekonstravimo ir statybos darbų
viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams procedūros nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė :
(2) Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1S132 (2018) (toliau – Tyrimas), esant pagrindui įtarti, kad ūkio subjektai, dalyvaudami krantinių ir kitų
objektų rekonstravimo ir statybos darbų viešuosiuose pirkimuose, galėjo sudaryti draudžiamus
susitarimus ir tuo pažeisti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Tyrimas papildytas
Konkurencijos tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1S-95 (2020) dėl ūkio subjektų veiksmų
atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio reikalavimams.
(3) Tyrimo metu atlikti patikrinimai dalies įtariamų ūkio subjektų naudojamose patalpose,
gauti paaiškinimai iš įtariamų bei kitų ūkio subjektų atstovų, taip pat surinkta informacija ir paaiškinimai
iš įvairių valstybės institucijų.
(4) Tyrimas baigtas 2021 m. vasario 24 d. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės pranešimu
apie įtariamą pažeidimą (toliau – Pranešimas). Pranešimas ir Tyrimo bylos medžiaga buvo išsiųsti
AS LATVIJAS TILTI, AS BMGS, UAB „Hidrostatyba, UAB „Borta“ ir nustatytas terminas pateikti
paaiškinimus dėl Tyrimo išvadų.
(5) 2021 m. gegužės 18 d. Konkurencijos taryba gavo AS BMGS prašymą pašalinti dalį
Konkurencijos tarybos Tyrimo bylos medžiagoje esančios informacijos. Prašymas grindžiamas 2021 m.
gegužės 10 d. Vilniaus apygardos teismo galutine ir neskundžiama nutartimi, kurioje konstatuota, jog
Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroro sprendimas
leisti Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos pareigūnams perduoti Konkurencijos tarybai dalį
ikiteisminio tyrimo byloje buvusių duomenų buvo neteisėtas. Įvertinusi AS BMGS prašymą ir kartu su
juo pateiktą Vilniaus apygardos teismo nutartį, 2021 m. birželio 1 d. Konkurencijos taryba bendrovės
prašymą tenkino ir nusprendė iš Tyrimo bylos medžiagos pašalinti dalį informacijos.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(6) Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais
siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus nustatyti
prekių ir paslaugų kainas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal pirkėjų ar tiekėjų grupes ar
kitu būdu, susitarimą nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo kiekius, riboti techninę pažangą
ar investicijas ir kt.
(7) SESV 101 straipsnis numato, kad kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami: visi
įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių
tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas
vidaus rinkoje
(8) Įvertinus Konkurencijos tarybos Tyrimo bylos medžiagoje likusius duomenis, konstatuotina,
kad jie nėra pakankami pripažinti, kad tarp nagrinėtų ūkio subjektų buvo sudaryti draudžiami susitarimai
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme.
(9) Nenustačius pakankamai faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą taikyti Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, atitinkamai nėra pagrindo vadovaujantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/20031
5 straipsniu imtis priemonių taikant SESV 101 straipsnį tiriamų ūkio subjektų atžvilgiu.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Tarybos Reglamento
(EB) Nr. 1/2003 5 straipsniu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Procedūrą dėl ūkio subjektų veiksmų, dalyvaujant krantinių ir kitų objektų rekonstravimo ir
statybos darbų viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.

Pirmininkas

Šarūnas Keserauskas

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82
straipsniuose, įgyvendinimo.
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