
KARTELIAI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE: 
KAIP IŠVENGTI IR KAIP JUOS ATPAŽINTI?

MONIKA DUMBRYTĖ-OŽIŪNIENĖ
VYRESNIOJI PATARĖJA



APIE KĄ KALBĖSIME?

1
Karteliai viešuosiuose pirkimuose: kas tai?

2
Karteliams palankios sąlygos

3
Kartelio požymių atpažinimas

4
Ką daro Konkurencijos taryba?



KARTELIS VIEŠAJAME PIRKIME

Pasiūlymus teikiantys ūkio subjektai koordinuoja pasiūlymus 
ir susitarimu eliminuoja tarpusavio konkurenciją



KADA TIEKĖJŲ VEIKSMAI PAŽEIDŽIA KONKURENCIJĄ?

I. Susitarimas ar suderinti veiksmai

II. Du arba daugiau savarankiškų ūkio subjektų

III. Viešojo pirkimo metu apriboja konkurenciją



I. SUSITARIMAS

Suprantamas plačiai

Svarbu – bendra valia



II. SAVARANKIŠKI ŪKIO SUBJEKTAI

Veiksmų derinimas tarp galinčių realiai konkuruoti subjektų

VIENĄ EKONOMINĮ VIENETĄ SUDARANTYS JURIDINIAI ASMENYS

• nelaikomi savarankiškais ūkio subjektais

• konkurencijos teisės požiūriu susitarimo tarp jų negali būti



SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ DALYVAVIMAS VP

Absoliutus draudimas dviem tarpusavio ryšiais susijusioms bendrovėms 
dalyvauti tame pačiame viešajame pirkime nėra galimas (Assitur)

LAT praktika
Perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti efektyvią konkurenciją

VPĮ
Galimybė pašalinti tiekėjus iš pirkimo, jeigu yra duomenų apie konkurenciją 
iškreipiančius susitarimus



III. KONKURENCIJOS RIBOJIMAS

Savaime konkurenciją ribojantys susitarimai:
•nustatyti (fiksuoti) prekės kainas
•pasidalyti prekės rinką
•nustatyti gamybos ar pardavimo kiekius



PASIŪLYMŲ DERINIMO VP FORMOS

„Palaikančiųjų” pasiūlymų pateikimas
Vienas ar daugiau susitarimo dalyvių sutinka pateikti pasiūlymą (-us) aukštesne kaina 

Atsisakymas pateikti pasiūlymą 

Vienas arba daugiau dalyvių susitaria susilaikyti nuo pasiūlymų pateikimo arba atsiimti 
anksčiau pateiktus pasiūlymus

Laiminčiųjų pasiūlymų rotacija
Sistemiška arba atsitiktinė tvarka, pagal kurią dalyviai susitaria dėl pirkimų laimėtojų

Rinkos pasidalijimas 
Dalyvių susitarimas nekonkuruoti dėl tam tikrų pirkėjų arba tam tikrose geografinėse 
teritorijose



KOKIOS PASEKMĖS KARTELIŲ DALYVIAMS?

• Piniginės baudos iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų

• Vadovų diskvalifikacija (3-5 m.) ir bauda iki 14 500 Eur

• Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta ūkio subjektų, kuriems už 
draudžiamus susitarimus buvo pritaikytos ekonominės sankcijos, 
diskvalifikacijos galimybė

• Reputacijos praradimas

• Žalos atlyginimo ieškiniai



KOKIOS SĄLYGOS 
YRA PALANKIOS?



PALANKIOS SĄLYGOS KARTELIAMS VP

• Mažas įmonių skaičius 

• Mažai naujų rinkos dalyvių

• Tapatūs ar nesudėtingi produktai ir paslaugos 

• Prekės su mažai arba be artimų pakaitalų

• Prekės su mažai arba be technologinių naujovių

• Pasikartojantys pirkimai



PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VAIDMUO

Supranta 
poreikį

Žino 
sektorių

Nustato 
sąlygas

Kaupia 
informaciją

Turės teisę 
pašalinti 
tiekėjus

Gali 
konsultuotis 

su KT



KAIP ATPAŽINTI 
KARTELĮ VIEŠAJAME 

PIRKIME?

Kaip atpažinti? 



KOKIOS SĄLYGOS 
YRA PALANKIOS?

NĖRA VIENO POŽYMIO!



PIRKIMŲ DOKUMENTAI
DOKUMENTŲ PATEIKIMO APLINKYBĖS
• Vienodos klaidos [rašybos, skaičiavimo, kt.] skirtingų tiekėjų pasiūlymuose,

dokumentuose

• Panašūs įrašai [šriftas, įrašai ranka, kt.], tokios pat formos ar blankai, pastebimi
koregavimai [braukymai, trynimai, kt.] skirtingų tiekėjų pasiūlymuose,
dokumentuose

• Skirtingų įmonių dokumentuose nurodyti tie patys adresai, elektroninio pašto
adresai, fakso ar telefono numeriai, dokumentai sukurti to paties dalyvio [pagal
angl. properties nurodytą informaciją]



ĮRODYMAI



KT ĮRANGOS BYLA: ĮRODYMAI



ĮRODYMAI



ĮRODYMAI



KAINODARA

• Laimėjusio tiekėjo pateiktas pasiūlymas artimas arba beveik lygus 
perkančiosios organizacijos turimam biudžetui

• Pralaimėjusių tiekėjų pasiūlymai gerokai viršija perkančiosios organizacijos 
biudžetą

• Didelis kainų skirtumas tarp laimėtojo ir kitų pasiūlymų

• Vienodos/itin panašios pasiūlymų kainos (ypač jeigu prieš tai jos buvo 
skirtingos)

• Lyginės pasiūlymų sumos

• Vietinės ir nevietinės įmonės nurodo panašias transporto išlaidas 

• Staigus ir vienodas pretendentų kainų ar kainų diapazono padidėjimas, ko 
negalima paaiškinti išlaidų padidėjimu



ĮTARTINTI POŽYMIAI KAINODAROJE



ĮTARTINI POŽYMIAI KAINODAROJE

Tiekėjas Pasiūlymo kaina

Tiekėjas A 1.323.374,50 Lt

Tiekėjas B 1.333.374,50 Lt

Tiekėjas C 1.584.933,50 Lt



PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR PIRKIMŲ APLINKYBĖS
• Tas pats tiekėjas dažnai siūlo mažiausią kainą ir laimi daugelyje pirkimų

• Pirkimuose dalyvauja tie patys tiekėjai ir laimi paeiliui

• Kai kurios įmonės teikia pasiūlymus, laiminčius tik tam tikrose geografinėse srityse

• Kai kurios įmonės visada teikia pasiūlymus, bet niekada nelaimi arba atsiima savo 
pasiūlymus, arba nepateikia specialaus paruošimo reikalaujančių dokumentų

• Laimėtojas sudaro subrangos sutartis su pirkimo nelaimėjusiais dalyviais

• Įmonė pateikia savo ir konkurento pasiūlymus

• Dvi ar daugiau įmonių pateikia bendrą  pasiūlymą, nors mažiausiai viena iš jų 
galėtų pateikti atskirą pasiūlymą



PIRKIMŲ DOKUMENTAI
DOKUMENTŲ PATEIKIMO APLINKYBĖS

• Vienodas/panašus dokumentų pateikimo laikas CVP IS

• Vienodi CVP IS įkeltų dokumentų pavadinimai

• Skirtingos įmonės į CVP IS įkelia vienodai sugrupuotus dokumentus



KITAS ĮTARTINAS ELGESYS
• Teiginiai, kad tiekėjai pagrindžia savo kainas „pramonės šakos siūlomų kainų“, 

„standartinių rinkos kainų“ ar „pramonės šakos kainų aprašo“ pavyzdžiu

• 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

• Tapačios (panašios) atsakymų į perkančiosios organizacijos užklausimus 
formuluotės (CVP IS)



GALIMO SUSITARIMO POŽYMIŲ VERTINIMAS

• Įvertinti, ar tiekėjai yra nepriklausomi ir gali būti laikomi realiais 
konkurentais 

• Įvertinti ne pavienius požymius – svarbi visų nagrinėjamo pirkimo ir 
kitų pirkimų aplinkybių visuma

• Kilus klausimams, konsultuotis su Konkurencijos tarybos ekspertais



KĄ DARYTI NUSTAČIUS ĮTARTINUS POŽYMIUS?

• NEAPTARINĖKITE savo įtarimų su konkurso dalyviais.

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



KĄ DARYTI NUSTAČIUS ĮTARTINUS POŽYMIUS?

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnis 4 dalis 1 punktas:

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti
konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi
įtikinamų duomenų (4 d. 1 p.).

• SUSISIEKITE su Konkurencijos taryba.

- Irma Urmonaitė, tel. 212 4225, el. p. irma.urmonaite@kt.gov.lt

- Daumantas Grikinis, tel. 260 8879, el. p. daumantas.grikinis@kt.gov.lt



PRANEŠTI MUMS 
PAPRASTA!

PRANEŠTI MUMS 
PAPRASTA!



KĄ DARYS KONKURENCIJOS TARYBA?

• Išnagrinės informaciją

• Priims sprendimą, ar pradėti tyrimą 

• Atliks tyrimą (jeigu yra pagrindas):

- atliks patikrinimus įtariamų įmonių patalpose;

- išanalizuos paimtus elektroninius ir popierinius dokumentus;

- apklaus įmonių atstovus;

- parengs tyrimo išvadas;

• Įvertins įmonių argumentus

• Priims sprendimą dėl pažeidimo



• Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos
http://www.oecd.org/dataoecd/15/59/43359196.pdf

• Kontrolinis sąrašas Konkurencijos tarybos interneto tinklapyje
http://www.kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/konkurencija- ribojantys-
susitarimai/susijusi-informacija/viesieji-pirkimai-1

• Už KĮ 5 straipsnio pažeidimus baustų įmonių sąrašas 
http://www.kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-
pirkimu 


