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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ DALYVAUJANT VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE
KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO BEI MELIORACIJOS DARBAMS PIRKTI ATITIKTIES
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO
REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO
2022 m. balandžio 5 d.
Vilnius
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2022 m. balandžio 5 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl ūkio subjektų veiksmų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose kelių ir gatvių remonto bei
melioracijos darbams pirkti atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė :
(2) Konkurencijos taryba 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 1S-87 (2019)
(toliau – Nutarimas) pripažino, jog uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“
(toliau – UAB „Pasvalio
melioracija“,
uždaroji
akcinė
bendrovė „Jadrana“
(toliau – UAB „Jadrana“),
uždaroji
akcinė
bendrovė „Panevėžio
melioracija“
(toliau – UAB „Panevėžio melioracija“) ir UAB „Biržų ranga“, dalyvaudamos Pasvalio rajono,
Panevėžio rajono ir Biržų rajono savivaldybių 2012–2017 m. organizuotuose viešuosiuose
pirkimuose kelių ir gatvių remonto bei melioracijos darbams pirkti, derino tarpusavio veiksmus ir
komercinius pasiūlymus, įskaitant kainą, bei pasidalino atitinkamų savivaldybių vykdytais viešaisiais
pirkimais ir tokiu būdu sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą, kuriuo pažeidė Konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus. Už šį pažeidimą
Konkurencijos taryba minėtoms bendrovėms skyrė Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje
nustatyto dydžio pinigines baudas.
(3) UAB „Pasvalio melioracija“, UAB „Jadrana“, UAB „Panevėžio melioracija“ ir
UAB „Biržų ranga“ pateikė skundus dėl Nutarimu joms skirtų baudų. UAB „Panevėžio melioracija“
atžvilgiu galutinis teismo sprendimas – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT)
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3026-624/2020 buvo priimta 2020 m. lapkričio 11 d., o
UAB „Biržų ranga“ atveju – LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A-4038-552/2021 buvo
priimta 2021 m. gruodžio 15 d. Šių bendrovių atžvilgiu Nutarimas paliktas nepakeistas.
(4) UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ atžvilgiu administracinėje byloje
Nr. A- 529-502/2021 LVAT 2021 m. balandžio 7 d. nutartimi (toliau – Nutartis) paliko nepakeistą
Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – VAAT) 2019 m. spalio 29 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. I-4233-816/2019 (toliau – Sprendimas). LVAT Nutartyje rėmėsi VAAT
Sprendimu, pripažino, kad yra pagrindas panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktą dėl
UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ solidariai skirtos piniginės baudos bei įpareigojo
Konkurencijos tarybą atlikti papildomą tyrimą ir individualizuoti nurodytoms bendrovėms baudas už
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pažeidimą.
(5) Konkurencijos taryba, vykdydama LVAT Nutartį ir VAAT Sprendimą,
2021 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 1S-42 (2021) atnaujino tyrimą dėl ūkio subjektų veiksmų
dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose kelių ir gatvių remonto bei melioracijos darbams pirkti atitikties
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams (toliau – Atnaujintas
tyrimas). Tyrimas atnaujintas tik UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ atžvilgiu.
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(6) Konkurencijos taryba 2021 m. liepos 7 d. pateikė prašymą atnaujinti procesą
administracinėje byloje Nr. A-529-502/2021. LVAT 2021 m. lapkričio 24 d. nutartimi Konkurencijos
tarybos prašymą atnaujinti procesą tenkino, atnaujino procesą ir administracinę bylą perdavė
nagrinėti LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai.
(7) Konkurencijos taryba 2022 m. sausio 20 d. pateikė LVAT su UAB „Jadrana” sudarytą
taikos sutartį ir 2022 m. vasario 22 d. – su UAB „Pasvalio melioracija” sudarytą taikos sutartį (toliau –
Taikos sutartys). Taikos sutartimis Konkurencijos taryba bei minėtos bendrovės siekė taikiai išspręsti
byloje kilusį ginčą, ir, be kita ko, susitarė pakeisti Nutarimo rezoliucinę dalį, kuria solidariai
bendrovėms UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ buvo paskirta bauda. Taikos sutartimis
UAB „Jadrana“
įsipareigojo
individualiai
sumokėti
18 720
Eur
baudą,
o
UAB „Pasvalio melioracija“ – 151 430 Eur baudą.
(8) LVAT 2022 m. kovo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-832-822/2022 nutarė
patvirtinti Konkurencijos tarybos su UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ sudarytas Taikos
sutartis. Šia galutine ir neskundžiama nutartimi LVAT taip pat panaikino LVAT Nutartį ir VAAT
Sprendimą bei nutraukė administracinę bylą pagal UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“
skundus dėl Nutarimo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
(9) Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktu Konkurencijos
taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda Konkurencijos
įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės. Pagal Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio
4 dalies 3 punktą Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu pareiškime
nurodyti faktai jau buvo tirti ir dėl jų yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas ar įsiteisėjęs
teismo sprendimas.
(10) Be to, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio
1 dalį įsiteisėjęs teismo sprendimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms,
pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams
asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
(11) LVAT 2022 m. kovo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-832-822/2022
panaikino LVAT Nutartį ir VAAT Sprendimą, kuriuos vykdant buvo pradėtas Atnaujintas tyrimas.
Be to, šia nutartimi LVAT patvirtino Taikos sutartis, kuriose nustatytos individualizuotos baudos
bendrovėms UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“. Individualizuotų baudų nustatymas
buvo Atnaujinto tyrimo objektas. Atsižvelgiant į tai, kad dėl Atnaujinto tyrimo metu nagrinėjamų
faktų, susijusių su individualizuotų baudų UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Jadrana“ skyrimu,
buvo priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, t. y. LVAT 2022 m. kovo 30 d. nutartis, nebėra pagrindo
vykdyti Atnaujinto tyrimo ir jis nutrauktinas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio 3 dalies
2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
Tyrimą dėl ūkio subjektų veiksmų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose kelių ir gatvių remonto
bei melioracijos darbams pirkti atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio
reikalavimams nutraukti.
Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną
mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje
www.kt.gov.lt dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
Pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis pirmininką

Elonas Šatas
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