AB Lietuvos paštas siūlomi įsipareigojimai Konkurencijos tarybos tyrime
Siekiant pašalinti Konkurencijos tarybos tyrimo metu identifikuotas konkurencijos problemas siūloma, kad
AB Lietuvos paštas prisiimtų toliau nurodytus įsipareigojimus.
1.

AB Lietuvos paštas įsipareigoja savo paslaugų kainodarą taikyti vadovaujantis šiais principais:
1.1.

Apie naujų pašto paslaugos tarifų įsigaliojimą viešai pranešti paskelbiant AB Lietuvos pašto
tinklalapyje www.post.lt ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki naujų tarifų įsigaliojimo dienos.

1.2.

Įsigaliojus naujiems pašto paslaugos tarifams taikyti 21 mėnesio pereinamąjį laikotarpį (toliau
– Pereinamasis laikotarpis) ūkio subjektams, kurie su AB Lietuvos paštas sudarytų sutarčių
pagrindu naudojasi AB Lietuvos pašto teikiamomis pašto paslaugomis vykdydami viešojo
pirkimo būdu sudarytas sutartis (toliau – Ūkio subjektai). Pereinamojo laikotarpio metu
visoms tokių Ūkio subjektų viešojo pirkimo būdu sudarytoms sutartims yra taikomi pasiūlymų
dėl šių sutarčių pateikimo metu galioję tarifai, jei šie pasiūlymai buvo pateikti iki 1.1 punkte
nurodyto pranešimo apie naujų pašto paslaugų tarifų įsigaliojimą paskelbimo. Apie galimybę
pasinaudoti Pereinamuoju laikotarpiu šie Ūkio subjektai informuojami kartu su 1.1 punkte
nurodytu pranešimu apie naujų tarifų įsigaliojimą. Pereinamasis laikotarpis taikomas ne ilgiau
nei viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties galiojimo termino pabaiga (neįskaitant pratęsimo
galimybės). Ši nuostata reiškia, kad Pereinamasis laikotarpis nebetaikomas toms viešojo
pirkimo būdu sudarytoms sutartims, kurių galiojimo terminas pasibaigė Pereinamojo
laikotarpio galiojimo metu, tačiau kurios buvo pratęstos Ūkio subjektų iniciatyva ar pritarimu.
Tuo atveju, jei pagal viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties nuostatas sutarties pratęsimas
galimas vien perkančiosios organizacijos valia ir Ūkio subjektas neturi galimybės nepritarti
tokiam pratęsimui, Pereinamasis laikotarpis tokiu būdu perkančiosios organizacijos valia
pratęstai sutarčiai yra taikomas, tačiau ne ilgiau nei iki šiame punkte nurodytos maksimalios
Pereinamojo laikotarpio trukmės pabaigos. Šis principas taikomas tiek paties AB Lietuvos
paštas, tiek Ūkio subjektų sudarytoms viešojo pirkimo sutartims.

1.3.

Tuo atveju, jei dėl viešojo pirkimo metu kilusių ginčų viešojo pirkimo sutarties pasirašymas yra
nukeliamas ir dėl to Ūkio subjektas laimėtą viešojo pirkimo sutartį pasirašo jau po to, kai yra
įsigalioję 1.2 punkte nurodyti naujieji pašto paslaugos tarifai, tokiam Ūkio subjektui
Pereinamasis laikotarpis pradedamas skaičiuoti ne nuo naujųjų tarifų įsigaliojimo, tačiau nuo
atitinkamos sutarties pasirašymo datos, taip užtikrinant, kad tokiai sutarčiai būtų pritaikomas
pilnos trukmės Pereinamasis laikotarpis.

1.4.

Tuo atveju, jei pasibaigus Pereinamajam laikotarpiui AB Lietuvos paštas vis dar turi galiojančių
viešojo pirkimo būdu sudarytų sutarčių, kurioms taikomi senieji tarifai, šios viešojo pirkimo
būdu sudarytos sutartys yra nutraukiamos pirmąją darbo dieną po Pereinamojo laikotarpio
pabaigos.

1.5.

Tam, kad Ūkio subjektui būtų taikomas nurodytas Pereinamasis laikotarpis, AB Lietuvos
paštas įsipareigoja su tokiu Ūkio subjektu sudaryti atskirą susitarimą dėl Pereinamojo
laikotarpio taikymo Ūkio subjekto deklaruotoms viešojo pirkimo sutartims. Kitos paslaugų
teikimo esminės sąlygos tokiu susitarimu keičiamos nebūtų, išskyrus atvejus, kai AB Lietuvos
paštas keičia paslaugų teikimo sąlygas visiems savo klientams. Įpareigojantį pasiūlymą Ūkio
subjektui dėl tokio susitarimo sudarymo AB Lietuvos paštas įsipareigoja pateikti per 20
(dvidešimt) darbo dienų nuo žemiau nurodytos informacijos gavimo:
1.5.1. Ūkio subjekto pranešimo apie ketinimą pasinaudoti Pereinamuoju laikotarpiu;
1.5.2. Duomenų apie viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis, kurioms turėtų būti taikomas
Pereinamasis laikotarpis, pateikimo, nurodant:
(i)
sutarties šalis;
(ii)
sutarties sudarymo datą ir galiojimo trukmę (jeigu sutartyje numatytas jos
galiojimo pratęsimas, nurodyti anksčiausią sutarties pasibaigimo terminą be
pratęsimo);

(iii)

pagal tokias sutartis preliminariai planuojama siųsti bendrą pašto siuntų kiekį
per mėnesį ir preliminarų pašto siuntų kiekio pokytį pamėnesiui iki Pereinamojo
laikotarpio pabaigos.

Aiškumo tikslais pažymėtina, kad nukrypimas nuo deklaruotų preliminarių pašto siuntų kiekių
nereiškia, kad visoms ar daliai Ūkio subjekto pateiktų pašto siuntų automatiškai nebus
taikomas Pereinamasis laikotarpis. Esant nukrypimams nuo deklaruotų preliminarių pašto
siuntų kiekių, t. y. siunčiant didesnius kiekius, nei buvo preliminariai deklaruota, AB Lietuvos
paštas turės teisę paprašyti, kad Ūkio subjektas pagrįstų, jog Ūkio subjekto pagal Pereinamojo
laikotarpio susitarimą AB Lietuvos paštui pateikiamos pašto siuntos siunčiamos pagal viešojo
pirkimo sutartis, patenkančias į Pereinamojo laikotarpio taikymo apimtį. Ūkio subjektui
nepagrindus, kad visi siunčiami siuntų kiekiai patenka į Pereinamojo laikotarpio apimtį, AB
Lietuvos paštas turės teisę perskaičiuoti siuntų kiekius pagal faktinius Ūkio subjekto pateiktus
duomenis.

2.

1.6.

Pereinamasis laikotarpis taikomas tik toms viešojo pirkimo sutartims, kurios buvo sudarytos
pasiūlymų, kurių pateikimo terminas buvo ne vėliau kaip iki AB Lietuvos pašto paskelbto
pranešimo apie naujos kainodaros įsigaliojimą, pagrindu. Po paskelbto pranešimo ir nurodytų
naujųjų tarifų, Ūkio subjektai, teikdami pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, jau turės
galimybę įtraukti naujuosius tarifus į pasiūlymo kainos skaičiavimo formulę, atsižvelgiant į
naujųjų tarifų įsigaliojimo datą ir viešojo pirkimo sutarties trukmę. AB Lietuvos paštas
įsipareigoja tokiuose viešuosiuose pirkimuose pasiūlymus formuluoti analogiškai, t. y. į kainos
skaičiavimo formulę įtraukiant tiek senuosius, tiek naujuosius tarifus proporcingai jų galiojimo
trukmei ir išvedant atitinkamą svertinį vidurkį.

1.7.

Apibūdinta kainodaros tvarka yra patvirtinama AB Lietuvos pašto generalinio direktoriaus
įsakymu, paskelbiama viešai AB Lietuvos pašto tinklalapyje www.post.lt ir vienodai taikoma
visiems Ūkio subjektams.

Šie įsipareigojimai galioja 5 metus.

