
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ DIDMENINE PREKYBA VAISTAIS, 

MEDICINOS PREKĖMIS IR MEDICINOS PRIETAISAIS, BEI VAISTŲ INFORMACINĘ 

SISTEMĄ ADMINISTRUOJANČIO ŪKIO SUBJEKTO VEIKSMŲ ATITIKTIES 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 

REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO 

 

2011 m. vasario 3 d. Nr. 1S-23 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. vasario 

3 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine 

prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei vaistų informacinę sistemą 

administruojančio ūkio subjekto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

(toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1S-191, 

gavus informacijos, kad Lietuvos farmacijos rinkoje veikia specializuota vaistų informacinė sistema 

„SKS Vaistai“ (toliau – „SKS Vaistai“), kurioje skelbiamos didmeninės vaistų ir medicinos prekių 

kainos. Tyrimas pradėtas dėl UAB „Limedika“, UAB „Armila“, UAB „Alaja“ ir Ko, UAB 

„Medikona“, UAB „Tamro“ ir UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ veiksmų atitikties 

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos 2010 

m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 1S-69, 2010 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 1S-119 bei 2010 m. 

lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1S-188.  

Vykdant tyrimą, buvo atlikti patikrinimai vaistų informacinę sistemą „SKS Vaistai“ 

administruojančioje įmonėje UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ bei didmeninę vaistų prekybos 

veiklą vykdančioje įmonėje UAB „Armila“. Taip pat gauti tiek žodiniai, tiek raštiški paaiškinimai 

tyrimo klausimais iš didmeninę prekybą vaistais ir medicinos prekėmis vykdančių įmonių, vaistinių 

bei valstybės institucijų, atliktas sistemoje skelbiamų vaistų kainų stebėjimas. 

Tyrimo metu nustatyta, kad „SKS Vaistai“ naudojasi vaistų gamintojų atstovybės Lietuvoje, 

mokslo įstaigos, valstybės institucijos (pvz., Vaistų kontrolės tarnyba), vaistinės ir didmeniniai 

vaistų ir medicinos prekių pardavėjai. „SKS Vaistai“ yra pateikiamos vaistų anotacijos, informacija 

apie teisės aktų pakeitimus. Didmeniniai vaistų ir medicinos prekių pardavėjai pateikia informaciją 

apie savo pasiūlą – sandėlyje turimus vaistus ir medicinos prekes bei jų didmenines kainas. Savo 

pasiūlą sistemoje pateikia didžioji dauguma Lietuvoje veikiančių didmenininkų (apie 30). Sistema 

leidžia didmenininkams pateikti aktualius duomenis apie pasiūlą, todėl vaistinės, užsakydamos 

joms reikalingas prekes elektroniniu būdu, gali tai padaryti paprasčiau ir greičiau nei buvo iki 

sistemos sukūrimo, kai pasiūla būdavo pateikiama popieriniuose kainoraščiuose, kurie greitai 

pasendavo ir tapdavo neaktualūs.  

2010 m. liepos mėn. buvo atliktas sistemoje „SKS Vaistai“ skelbiamų kainų stebėjimas. 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir 

UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ pateiktos informacijos apie populiariausius Lietuvos vaistinėse 

parduodamus vaistus, tiek kompensuojamuosius, tiek nekompensuojamuosius, ir medicinos prekes 

bei populiariausius per „SKS Vaistai“ sistemą užsakomus vaistus ir medicinos prekes pagrindu 
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buvo pasirinkta 30 vaistų ir 30 medicinos prekių. Kainų stebėjimas parodė, kad vieno vaisto tiekėjų 

paprastai gali būti nuo 1 iki 10, populiaresnių vaistų atveju ir daugiau. Dažniausiai sistemoje 

pateikiamos didmeninės kainos yra labai panašios, nėra dažnai keičiamos. Kaip pažymėjo 

didmeninės prekybos įmonės, atsakydamos į Konkurencijos tarybos paklausimus, kainų panašumą 

šiuo metu labiausiai lemia reguliuojami antkainiai. Apklausti ūkio subjektai nurodė, kad sistemoje 

pateikiamos didmeninės kainos nėra galutinės kainos, kuriomis vaistus ir medicinos prekes įsigyja 

vaistinės, nes pagal didmeninės prekybos įmonių ir vaistinių sutartis yra taikomos nuolaidos nuo 

apyvartos.  

  

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:  

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti 

konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.  

Įvertinus tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad pagal surinktus 

duomenis nėra pagrindo pagrįstai teigti, kad „SKS Vaistai“ ir joje skelbiama informacija turi 

konkurenciją ribojantį poveikį vykdant didmeninius vaistų ir medicinos prekių pardavimus. Tačiau 

paaiškėjus naujų aplinkybių, tyrimas gali būti atnaujintas.  

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiek kompensuojamų, tiek nekompensuojamų vaistų 

antkainiai yra nustatyti Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Pagal tyrimo metu surinktus 

duomenis matyti, kad antkainių reguliavimas gali mažinti ūkio subjektų paskatas konkuruoti 

pasirenkant kainų lygį artimą maksimaliai leistinai kainai, todėl siūlytina Sveikatos apsaugos 

ministerijai įvertinti minėto reguliavimo naudą vartotojams, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes.  

 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

1. Tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir 

medicinos prietaisais, bei vaistų informacinę sistemą administruojančio ūkio subjekto 

veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 

reikalavimams nutraukti.  

2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tyrimas gali būti atnaujinamas. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

          

L. e. pirmininko pareigas        Jūratė Šovienė 

       


