Konkurencija skatina įmones veikti efektyviai ir užtikrinti didesnį prekių ar paslaugų pasirinkimą, geresnę
jų kokybę, mažesnes kainas. Tai suteikia galimybę vartotojams pasinaudoti konkurencijos teikiama
nauda, o verslui pritraukti naujų klientų.

KONKURENCIJĄ RIBOJA KONKURENTŲ SUSITARIMAI
Nustatyti kainas ar
kainos dalį (maržą,
nuolaidas ir pan.)

Riboti gamybą

Dalytis
rinkomis
ir klientais

Keistis komerciškai
jautria informacija

Derinti pasiūlymus
viešuosiuose
pirkimuose

PASIŪLYMŲ DERINIMAS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE
Riboja tiekėjų
galimybes
konkuruoti viešajame
pirkime ir pateikti
geresnį pasiūlymą

Kuria klaidingą
konkurencingumo
įspūdį

€

Perkančioji
organizacija įsigyja
brangesnes prekes

€

Neefektyviai
naudojamos
valstybės lėšos

NEPAMIRŠKITE!
• Sprendimus dėl planuojamo elgesio rinkoje priimkite savarankiškai
• Venkite bet kokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto su konkurentais, jei šio kontakto tikslas –
daryti poveikį jų elgesiui rinkoje
• Būkite atsargūs bendraudami su konkurentais: griežtai venkite pokalbių apie planuojamas taikyti
kainas, rinkos pasidalijimą, gamybos, prekybos ar investicijų ribojimą, kitų subjektų diskriminaciją
(boikotą) ir pan.
• Neatskleiskite konkurentams ir nesikeiskite su jais jautria strateginio ar komercinio pobūdžio
informacija
• Jei ketinate dalyvauti viešajame pirkime, neatskleiskite konkurentams teikiamo pasiūlymo detalių ir
siūlomos kainos

Kodėl svarbu laikytis konkurencijos
teisės reikalavimų?

Detalesnė informacija ir kiti
informaciniai leidiniai

Už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skiriamos
baudos gali siekti iki 10 proc. įmonės bendrųjų
metinių pajamų. Nustačius, kad įmonės vadovas
prisidėjo prie pažeidimo, jam gali būti skirta ir
individuali sankcija – nuo trejų iki penkerių metų
apribota teisė eiti vadovaujančias pareigas bei www.kt.gov.lt -> Veiklos sritys -> Konkurenciją
ribojantys susitarimai
skirta piniginė bauda.

ĮTARIATE KONKURENCIJĄ RIBOJANTĮ SUSITARIMĄ? PRANEŠKITE MUMS!

ATLEIDIMO
nuo baudų
programa

Pagrindiniai KT principai įgyvendinant atleidimo nuo baudų programą

Atleidimas nuo baudų - už ką?

Už konkurentų ir ne konkurentų susitarimus dėl
kainų nustatymo arba susitarimus dėl, pvz., rinkų
ar klientų pasidalinimo, gamybos apimčių ribojimo.

Atleidimas nuo baudų - kaip?

•

•
•

Išsamus teisių, pareigų ir procedūros
išaiškinimas, užtikrinant procedūros
skaidrumą ir nuspėjamumą
Prieinamumas iškilus klausimams
Ribinės situacijos vertinamos pareiškėjo
naudai

Kaip pranešti apie kartelį?

Draudžiamo susitarimo dalyvis atleidžiamas nuo
baudos tuo atveju, jei nėra susitarimo iniciatorius,
pirmas pateikia visą jam žinomą informaciją, ir
Konkurencijos taryba dar nėra pradėjusi tyrimo.

Papildomos atleidimo nuo baudų sąlygos
besąlyginis
pažeidimo
pripažinimas

bendradarbiavimas
su Konkurencijos
taryba

Paštu: Jogailos g. 14 , Vilnius LT-01116

pateikta visa
informacija

nenaikinami
įrodymai

Elektroniniu paštu:

nutrauktas dalyvavimas
draudžiamame susitarime
(išskyrus atvejus, kai dalyvavimas reikalingas
siekiant užtikrinti atliekamo tyrimo sėkmę)

Telefonais:
(8 5) 212 42 25 ir (8 5) 212 66 41
Irma.Urmonaite@kt.gov.lt
Daumantas.Grikinis@kt.gov.lt
www.kt.gov.lt
Competition Council
@keserauskas

