DIREKTYVOS 2014/23/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONCESIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ
2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 Direktyvos
straipsnio
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo
įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)
5 straipsnis. Terminų apibrėžtys
Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:
1) Koncesijos – darbų arba paslaugų koncesijos, kaip apibrėžta a ir b
punktuose:
a) darbų koncesija– raštu sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios
pagrindu viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų
paveda vykdyti darbus vienam arba daugiau ekonominės veiklos
vykdytojų, kai atlygį pagal ją sudaro tik teisė eksploatuoti darbus, kurie yra
sutarties dalykas, arba ta teisė kartu su mokėjimu;
b) paslaugų koncesija– raštu sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios
pagrindu viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų
paveda teikti ir valdyti paslaugas (išskyrus a punkte nurodytų darbų
vykdymą) vienam arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų, kai atlygį
pagal ją sudaro tik teisė eksploatuoti paslaugas, kurios yra sutarties
dalykas, arba ta teisė kartu su mokėjimu.
Suteikiant darbų arba paslaugų koncesiją koncesininkui perduodama
veiklos rizika, susijusi su tų darbų arba paslaugų naudojimu, apimanti
paklausos ar pasiūlos riziką arba abiejų šių rūšių riziką. Laikoma, kad
koncesininkas prisiima veiklos riziką, kai įprastomis veiklos sąlygomis
nesuteikiama garantijų, kad bus atgautos vykdant darbus ar teikiant
paslaugas, kurie yra koncesijos dalykas, įdėtos investicijos ar patirtos
išlaidos. Koncesininkui perduota rizikos dalis turi apimti realią atvirumo
rinkos pokyčiams riziką, kaip antai, kad bet koks nuostolis, kurį gali patirti
koncesininkas, nebūtų tik nominalus ar nedidelis;
8 straipsnis. Vertės riba ir numatomos koncesijų vertės apskaičiavimo
metodai
2. Koncesijos vertę sudaro perkančiosios organizacijos ar perkančiojo
subjekto sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko

Įstatymo projektas
1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 3 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10.
Koncesija
–
suteikiančiosios
institucijos
koncesininkui pagal šį įstatymą ir sudaromą sutartį
suteikiamas leidimas vykdyti ekonominę veiklą,
apimančią paslaugų teikimą ir (ar) darbų vykdymą, ir
(ar) viešųjų paslaugų teikimą, kai koncesininkas prisiima
visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei
atitinkamas teises ir pareigas, o jo atlygį už tokią veiklą
sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir
pajamos iš tokios veiklos arba tokios teisės suteikimas ir
pajamos iš tokios veiklos kartu su atlygiu, mokamu
koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į
jos prisiimtą riziką.“

perkėlimo
lygis
Visiškas

Visiškas
Įstatymo projektas
2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Koncesijos vertė apskaičiuojama iki šio įstatymo 14
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pajamos, neįskaitant PVM, kurios bus gautos kaip atlygis už darbus ir straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų sprendimų priėmimo
paslaugas, kurie yra koncesijos dalykas, taip pat už prekes, susijusias su dienos ir gali būti tikslinama iki koncesijos suteikimo
tokiais darbais ir paslaugomis.
procedūros pradžios.“
Tas apskaičiavimas galioja koncesijos skelbimo išsiuntimo momentu, o tais
atvejais, kai toks skelbimas nenumatytas – tuo momentu, kai perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas pradeda koncesijos suteikimo
procedūrą, pavyzdžiui, kai tinkama, susisiekdami su ekonominės veiklos
vykdytojais koncesijų klausimu.
2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
2. <...> Taikant 1 dalį, jei koncesijos suteikimo metu koncesijos vertė yra 3. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
daugiau nei 20 % didesnė už jos numatomą vertę, galiojanti apskaičiuota „4. Jeigu koncesijos suteikimo metu koncesijos vertė
vertė yra koncesijos vertė koncesijos suteikimo metu.
padidėja daugiau kaip 20 procentų, lyginant su ta verte,
kuri apskaičiuota iki koncesijos suteikimo procedūros
pradžios, koncesijos verte laikoma ta vertė, kuri
apskaičiuota koncesijos suteikimo metu.“
3. Koncesijos numatoma vertė apskaičiuojama taikant koncesijos
dokumentuose nurodytą objektyvų metodą. Apskaičiuodami koncesijos
numatomą vertę perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai
prireikus visų pirma atsižvelgia į:
a) visų rūšių pasirinkimo galimybių vertę ir koncesijos trukmės pratęsimą;

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
2. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) visas koncesijos sutarties pasirinkimo galimybes,
koncesijos sutarties trukmę ir koncesijos sutarties
pratęsimą, jeigu toks numatytas;“.

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
b) pajamas iš darbų ar paslaugų vartotojų sumokėtų mokesčių ar baudų, 3. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
išskyrus mokesčius ir baudas, surinktus perkančiosios organizacijos ar „2) koncesininko pajamas iš darbų ir teisės eksploatuoti
perkančiojo subjekto vardu;
darbų rezultatus ir (ar) paslaugų, gautinas kaip
tiesioginių vartotojų sumokami mokėjimai (įskaitant
netesybas) už naudojimąsi darbų rezultatais ir
paslaugomis.
Į
šias
pajamas
neįskaičiuojamos
koncesininko pajamos, kurias pagal koncesijos sutartį
koncesininkas perduoda suteikiančiajai institucijai;“.
2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
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5. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
6. Kai bendra pirkimo dalių vertė yra lygi šiame straipsnyje nustatytai „6. Tais atvejais, kai koncesija skaidoma į atskiras darbų
vertės ribai arba ją viršija, ši direktyva taikoma suteikiant kiekvieną ir paslaugų dalis, bendrą koncesijos vertę sudaro visų
pirkimo dalį.
dalių vertė. Kai koncesijos suteikimo metu ketinama
sudaryti koncesijos sutartį kiekvienai koncesijos daliai,
vadovaujamasi šio įstatymo nuostatomis, kurios
taikytinos atsižvelgiant į bendrą visų koncesijos dalių
vertę.“
18 straipsnis. Koncesijos trukmė
2. Ilgiau nei penkerius metus trunkančių koncesijų atveju maksimali
koncesijos trukmė neturi viršyti laikotarpio, kurio, tikėtina, koncesininkui
galėtų pagrįstai prireikti, kad būtų atgautos investicijos, skirtos darbams
vykdyti ar paslaugoms teikti, ir būtų gauta investuoto kapitalo grąža
atsižvelgiant į investicijas, būtinas konkretiems sutartiniams tikslams
pasiekti.
Investicijos, į kurias atsižvelgiama apskaičiavimo tikslais, apima pradines
investicijas ir investicijas, padarytas koncesijos vykdymo metu.

Visiškas
Įstatymo projektas
6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Ilgiau nei penkerius metus trunkančių koncesijos
sutarčių maksimali trukmė neturi viršyti laikotarpio,
kurio koncesininkui galėtų pagrįstai prireikti, kad būtų
atgautos investicijos, skirtos darbams vykdyti ar
paslaugoms teikti, ir būtų gauta investuoto kapitalo
grąža, atsižvelgiant į investicijas, būtinas konkretiems
tikslams pasiekti. Investicijos, į kurias atsižvelgiama
apskaičiavimo tikslais, turi apimti pradines investicijas ir
investicijas, padarytas koncesijos vykdymo metu.“

20 straipsnis. Mišriosios sutartys
1. Koncesijos, kurių dalykas yra tiek darbai, tiek paslaugos, suteikiamos
pagal tai koncesijos rūšiai, kuriai priskiriamas pagrindinis atitinkamos
sutarties dalykas, taikytinas nuostatas.
Mišriųjų koncesijų, iš dalies apimančių IV priede išvardytas socialines ir
kitas specialiąsias paslaugas, ir iš dalies kitas paslaugas, atveju pagrindinis
dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų
numatomų verčių yra didesnė.

Visiškas
Įstatymo projektas
4 straipsnis. I skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas
Pakeisti I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir išdėstyti taip:
11 straipsnis. Mišrios sutartys
1. Kai koncesijos dalykas apima:
1) darbus kartu su paslaugomis, taikomos šio įstatymo
nuostatos, kurios taikytinos pagrindinei mišrios
koncesijos sutarties dalyko daliai;
2) šio įstatymo 4 priede nurodytas paslaugas ir kitas
paslaugas, taikomos šio įstatymo nuostatos, taikytinos
mišrios koncesijos sutarties dalyko daliai, kurios
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numatoma koncesijos vertė yra didžiausia, palyginti su
kitomis tos koncesijos dalimis.
2. Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos,
taikomos 3 ir 4 dalys Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai
negali būti atskirtos, taikoma 5 dalis.
Kai konkrečios sutarties daliai taikomas SESV 346 straipsnis arba
Direktyva 2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 21 straipsnis.

2.
Kai sudaroma sutartis, kurios dalykas apima
koncesijų ir kitus elementus atveju, suteikiančioji
institucija gali sudaryti vieną sutartį arba sudaryti
atskiras sutartis dėl skirtingų dalyko dalių. Tuo atveju,
kai suteikiančioji institucija nusprendžia sudaryti:
1) sutartis dėl skirtingų dalyko dalių, sprendimas dėl šio
įstatymo nuostatų taikymo priimamas dėl kiekvienos
dalies atskirai, įvertinus atitinkamo dalyko dalies
ypatybes;
2) mišrią sutartį, neatsižvelgiant į dalyko dalių vertę ir į
tai, kokių teisės aktų nuostatos turėtų būti taikomas toms
dalims, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo nuostatos,
išskyrus šio įstatymo 111 straipsnyje arba šios dalies 3
punkte numatytus atvejus;
3) mišrią sutartį dėl dalyko, turinčio koncesijų ir viešųjų
pirkimų ar pirkimų sutarčių, kurioms taikomos
atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
nuostatos, elementų, tokiai sutarčiai taikytinas teisės
aktas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 20
straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis.
111 straipsnis. Mišrios sutartys, apimančios gynybos ar
saugumo aspektus
1. Šio straipsnio nuostatos taikomos tais atvejais, kai
sudaroma mišri sutartis dėl dalyko, kurio daliai taikomos
šio įstatymo nuostatos, o kitai daliai – Sutarties dėl
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Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos.
2. Kai sudaroma mišri sutartis apima kelių rūšių veiklas,
kurių dalis patenka į šio įstatymo 2 priedo arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
taikymo sritį, o kitai daliai taikomos Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos, taikomos šio įstatymo 12 straipsnio ir Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 24
straipsnio nuostatos.
3. Jeigu objektyviai gali būti sudaromos atskiros sutartys
dėl skirtingų dalyko dalių, suteikiančioji institucija gali
sudaryti vieną sutartį arba sudaryti sutartis dėl skirtingų
dalyko dalių. Tuo atveju, kai suteikiančioji institucija
nusprendžia sudaryti:
1) atskiras sutartis dėl skirtingų dalių, sprendimas, kokio
teisės akto nuostatas taikyti, priimamas dėl kiekvienos
sutarties atskirai, įvertinus atitinkamos sutarties dalyko
ypatybes;
2) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio
nuostatos arba skirtingoms dalims taikomos Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio ir Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos
netaikomos, jeigu mišrios sutarties sudarymas pagrįstas
objektyviomis priežastimis;
3) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo
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arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo nuostatos, jeigu mišrios sutarties
sudarymas pagrįstas objektyviomis priežastimis.
3. Pasirinkimo sudaryti mišrią sutartį negali nulemti
siekis išvengti šio įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatų taikymo.
4. Jeigu dėl objektyvių priežasčių, susijusių su sutarties
dalyko techninėmis ir (arba) ekonominėmis ypatybėmis,
negali būti sudaromos atskiros sutartys dėl dalyko, kurio
daliai taikomos:
1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio
nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos gali būti
netaikomos;
2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai suteikiančioji
institucija gali taikyti šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatas.
Sutartims, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, iš kurių vienai
taikomas šios direktyvos II priedas arba Direktyva 2014/25/ES, taikytinos 11 straipsnis. Mišrios sutartys
nuostatos nustatomos atitinkamai pagal šios direktyvos 22 straipsnį ir 4. Jeigu sutartimi siekiama apimti kelių rūšių veiklą,
Direktyvos 2014/25/ES 6 straipsnį.
kurių vienai taikomas šio įstatymo 2 priedas arba
Pirkimų,
atliekamų
vandentvarkos,
energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymas, taikytinos nuostatos nustatomos
atitinkamai pagal šio įstatymo 12 straipsnį ir Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 21
3. Sutarčių, kurių dalykas apima tiek elementus, kuriems taikoma ši straipsnį.
direktyva, tiek ir kitus elementus, atveju perkančiosios organizacijos ir
perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis atskiroms 11 straipsnis. Mišrios sutartys
dalims. Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai 2.
Kai sudaroma sutartis, kurios dalykas apima
nusprendžia suteikti atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, koncesijų ir kitus elementus atveju, suteikiančioji
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kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas
atsižvelgiant į atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.
Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia
suteikti vieną sutartį, tokiai sudaromai mišriajai sutarčiai taikoma ši
direktyva, nebent šio straipsnio 4 dalyje arba 21 straipsnyje nustatyta
kitaip, neatsižvelgiant į dalių, kurioms kitu atveju būtų taikomas skirtingas
teisinis režimas, vertę ir neatsižvelgiant į tai, kuris teisinis režimas antraip
būtų taikomas toms dalims.
4. Mišriųjų sutarčių, kuriose yra tiek su koncesijomis, tiek su viešosiomis
sutartimis, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES, arba sutarčių, kurioms
taikoma Direktyva 2014/25/ES, susijusių elementų, atveju mišriosios
sutartys suteikiamos laikantis atitinkamai Direktyvos 2014/24/ES arba
Direktyvos 2014/25/ES.

5. Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys negali būti objektyviai
atskirtos, taikytinas teisinis režimas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį
tos sutarties dalyką.
Tuo atveju, kai sutartys apima tiek paslaugų koncesijos, tiek tiekimo
sutarties elementus, pagrindinis dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri
iš atitinkamų paslaugų ar prekių numatomų verčių yra didesnė.

institucija gali sudaryti vieną sutartį arba sudaryti
atskiras sutartis dėl skirtingų dalyko dalių. Tuo atveju,
kai suteikiančioji institucija nusprendžia sudaryti:
1) sutartis dėl skirtingų dalyko dalių, sprendimas dėl šio
įstatymo nuostatų taikymo priimamas dėl kiekvienos
dalies atskirai, įvertinus atitinkamo dalyko dalies
ypatybes;
2) mišrią sutartį, neatsižvelgiant į dalyko dalių vertę ir į
tai, kokių teisės aktų nuostatos turėtų būti taikomas toms
dalims, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo nuostatos,
išskyrus šio įstatymo 111 straipsnyje arba šios dalies 3
punkte numatytus atvejus;
3) mišrią sutartį dėl dalyko, turinčio koncesijų ir viešųjų
pirkimų ar pirkimų sutarčių, kurioms taikomos
atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
nuostatos, elementų, tokiai sutarčiai taikytinas teisės
aktas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 20
straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis.
11 straipsnis. Mišrios sutartys
3. Jeigu dėl objektyvių priežasčių, susijusių su sutarties
dalyko techninėmis ir (arba) ekonominėmis ypatybėmis,
sutarties dalykas negali būti atskirtas, tokiai sutarčiai
taikytinos teisės aktų nuostatos nustatomos atsižvelgiant į
tai, kuri sutarties dalyko dalis yra pagrindinė. Tuo
atveju, kai sutartis apima paslaugų koncesijos ir prekių
sutarties elementus, pagrindinė sutarties dalyko dalis
nustatoma atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų
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ar prekių numatomų verčių yra didesnė.
Direktyvos 21 straipsnis. Mišriosios pirkimo sutartys, apimančios
gynybos arba saugumo aspektus
1. Šis straipsnis taikomas mišriosioms sutartims, kurių dalykas yra
koncesijos elementai, kuriems taikoma ši direktyva, ir pirkimų ar kiti
elementai, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva
2009/81/EB.

Sutartims, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, kurių vienai
taikomas šios direktyvos II priedas arba Direktyva 2014/25/ES, o kitai –
SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikytinos nuostatos
nustatomos atitinkamai pagal šios direktyvos 23 straipsnį ir Direktyvos
2014/25/ES 26 straipsnį.

2. Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos,
perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti
atskiras sutartis atskiroms dalims arba suteikti vieną sutartį.
Jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia suteikti
atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą
taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į

Visiškas
Įstatymo projektas
4 straipsnis. I skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas
Pakeisti I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir išdėstyti taip:
„111 straipsnis. Mišrios sutartys, apimančios gynybos ar
saugumo aspektus
1. Šio straipsnio nuostatos taikomos tais atvejais, kai
sudaroma mišri sutartis dėl dalyko, kurio daliai taikomos
šio įstatymo nuostatos, o kitai daliai – Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos.

2. Kai sudaroma mišri sutartis apima kelių rūšių veiklas,
kurių dalis patenka į šio įstatymo 2 priedo arba Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
taikymo sritį, o kitai daliai taikomos Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos, taikomos šio įstatymo 12 straipsnio ir Pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 24
straipsnio nuostatos.
3. Jeigu objektyviai gali būti sudaromos atskiros sutartys
dėl skirtingų dalyko dalių, suteikiančioji institucija gali
sudaryti vieną sutartį arba sudaryti sutartis dėl skirtingų
dalyko dalių. Tuo atveju, kai suteikiančioji institucija
nusprendžia sudaryti:
1) atskiras sutartis dėl skirtingų dalių, sprendimas, kokio
teisės akto nuostatas taikyti, priimamas dėl kiekvienos
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atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.
Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia
suteikti vieną sutartį, taikytinam teisiniam režimui nustatyti taikomi tokie
kriterijai:
a) kai konkrečios sutarties daliai taikomas SESV 346 straipsnis arba jei
skirtingoms dalims taikomi atitinkamai SESV 346 straipsnis ir Direktyva
2009/81/EB, sutartis gali būti suteikiama netaikant šios direktyvos, su
sąlyga, kad vienos sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių
priežasčių;

sutarties atskirai, įvertinus atitinkamos sutarties dalyko
ypatybes;
2) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio
nuostatos arba skirtingoms dalims taikomos Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio ir Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos
netaikomos, jeigu mišrios sutarties sudarymas pagrįstas
objektyviomis priežastimis;

3) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo
b) kai konkrečios sutarties daliai taikoma Direktyva 2009/81/EB, sutartis arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
gali būti suteikta laikantis šios direktyvos arba Direktyvos 2009/81/EB, su srityje, įstatymo nuostatos, jeigu mišrios sutarties
sąlyga, kad vienos sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių sudarymas pagrįstas objektyviomis priežastimis.
priežasčių

Vis dėlto sprendimas suteikti vieną sutartį neturi būti priimtas siekiant, kad
sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba Direktyva 2009/81/EB.

3. Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai negali būti
atskirtos, sutartis, jei ji apima elementus, kuriems taikomas SESV 346
straipsnis, gali būti suteikiama netaikant šios direktyvos. Kitu atveju
perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali nuspręsti tą sutartį
suteikti pagal šią direktyvą arba Direktyvą 2009/81/EB.

3. Pasirinkimo sudaryti mišrią sutartį negali nulemti
siekis išvengti šio įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatų taikymo.
4. Jeigu dėl objektyvių priežasčių, susijusių su sutarties
dalyko techninėmis ir (arba) ekonominėmis ypatybėmis,
negali būti sudaromos atskiros sutartys dėl dalyko, kurio
daliai taikomos:
1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio
nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos gali būti
netaikomos;
2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai suteikiančioji
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institucija gali taikyti šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatas.
Visiškas
Įstatymo projektas
4 straipsnis. I skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas
Pakeisti I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir išdėstyti taip:
12 straipsnis. Sutartys, apimančios šio įstatymo 2 priede
nurodytų rūšių ir kitų rūšių veiklą
1. Neatsižvelgdama į šio įstatymo 11 straipsnio nuostatas,
suteikiančioji institucija, vykdanti kurią nors iš šio
įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą, siekdama
sudaryti sutartį dėl kelių rūšių veiklų, gali sudaryti vieną
sutartį arba atskiras sutartis dėl kiekvienos veiklos
rūšies. Suteikiančioji institucija, nusprendusi sudaryti
Nepaisant 20 straipsnio, jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną vieną sutartį, vadovaujasi šio straipsnio 3 ir 4 dalių
sutartį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalys. Vis dėlto, jei vienai iš nuostatomis. Tačiau tuo atveju, kai vienai iš veiklų,
atitinkamų veiklos rūšių taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva kurias apima sutartis, taikomos Sutarties dėl Europos
2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 23 straipsnis.
Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
nuostatos, vadovaujamasi šio įstatymo 121 straipsnio
nuostatomis.

22 straipsnis. Sutartys, apimančios II priede nurodytų rūšių ir kitų
rūšių veiklą
1. Nukrypstant nuo 20 straipsnio, sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių
rūšių veiklą, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras
sutartis dėl kiekvienos atskiros veiklos rūšies arba suteikti vieną sutartį. Jei
perkantieji subjektai nusprendžia suteikti atskirą sutartį, sprendimas dėl to,
kurias taisykles taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas
atsižvelgiant į atitinkamos atskiros veiklos charakteristikas.

Sprendimu suteikti vieną sutartį ar suteikti kelias atskiras sutartis
nesiekiama, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba 2. Pasirinkimo sudaryti vieną ar kelias atskiras sutartis
negali nulemti siekis išvengti šio įstatymo taikymo arba
atitinkamais atvejais direktyvos 2014/24/ES arba 2014/25/ES.
atitinkamais atvejais Viešųjų pirkimų įstatymo ir
Pirkimų,
atliekamų
vandentvarkos,
energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo taikymo.
2. Sutarčiai, kuria siekiama apimti kelias veiklos rūšis, taikomos taisyklės,
3. Jeigu sutartis apima kelių rūšių veiklą, ji sudaroma
taikytinos veiklai, kuriai vykdyti iš esmės suteikta sutartis.
vadovaujantis reguliavimu, taikytinu tai veiklai, dėl
3. Jeigu neįmanoma objektyviai nustatyti, kuriai veiklos rūšiai iš esmės yra kurios sutartis iš esmės yra sudaryta.
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suteikta sutartis, taikytinos taisyklės nustatomos taip:
a) koncesija suteikiama laikantis šios direktyvos nuostatų, taikytinos
koncesijoms, kurias suteikia perkančiosios organizacijos, jei vienai iš
veiklos rūšių, kuriai yra suteikta sutartis, taikomos šios direktyvos
nuostatos, taikytinos koncesijoms, kurias suteikia perkančiosios
organizacijos, o kitai – šios direktyvos nuostatos, taikytinos koncesijoms,
kurias suteikia perkantieji subjektai;

4. Jeigu objektyviai neįmanoma nustatyti, dėl kurios
veiklos rūšies sutartis iš esmės yra sudaryta, taikytinas
reguliavimas
nustatomas
vadovaujantis
šiomis
nuostatomis:
1) sutartis sudaroma vadovaujantis šio įstatymo
nuostatomis, taikomomis šio įstatymo 15 straipsnio 1
dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytai suteikiančiajai
institucijai, jei vienai iš veiklos rūšių, dėl kurios
sudaroma sutartis, turėtų būti taikomos šio įstatymo
nuostatos, skirtos šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2
ir 3 punktuose nurodytai suteikiančiajai institucijai, o
kitai – šio įstatymo nuostatos, skirtos šio įstatymo 15
straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytai
suteikiančiajai institucijai;

b) sutartis suteikiama laikantis Direktyvos 2014/24/ES, jei vienai iš veiklos 2) sutartis sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų
rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – Direktyva įstatymo nuostatomis, jeigu vienai iš veiklos rūšių, dėl
2014/24/ES;
kurios sudaroma sutartis, taikomos šio įstatymo
nuostatos, o kitai – Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos;
c) sutartis suteikiama laikantis šios direktyvos, jei vienai iš veiklos rūšių,
kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – netaikoma nei ši 3) sutartis sudaroma vadovaujantis šio įstatymo
direktyva, nei Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/25/ES.
nuostatomis, jeigu vienai iš veiklos rūšių, dėl kurios
sudaroma sutartis, taikomos šio įstatymo nuostatos, o
kitai – netaikomos nei šio įstatymo, nei Viešųjų pirkimų
įstatymo, nei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.“
23 straipsnis. Koncesijos, apimančios II priede nurodytų rūšių veiklą
ir veiklą, susijusią su gynybos arba saugumo aspektais
1. Sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, atveju perkantieji
subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis dėl kiekvienos atskiros
veiklos arba suteikti vieną sutartį. Jei perkantieji subjektai nusprendžia

Visiškas
Įstatymo projektas
4 straipsnis. I skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas
Pakeisti I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir išdėstyti taip:
„121 straipsnis. Koncesijų sutartys, apimančios šio
įstatymo 2 priede nurodytų rūšių ir veiklą, susijusią su
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suteikti atskiras sutartis dėl atskirų dalių, sprendimas dėl to, kurį teisinį gynybos arba saugumo aspektais
režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į 1. Suteikiančioji institucija, vykdanti kurią nors iš šio
įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą, siekdama
atitinkamas atskiros veiklos charakteristikas.
sudaryti sutartį kelių rūšių veikloms, gali sudaryti vieną
Nepaisant 21 straipsnio, jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną sutartį arba atskiras kiekvienai veiklos rūšiai sutartis.
sutartį, taikoma šio straipsnio 2 dalis.
Suteikiančiajai institucijai, nusprendus:
1) sudaryti atskiras sutartis dėl skirtingų veiklos rūšių,
sprendimas, kokio teisės akto nuostatas taikyti,
priimamas dėl kiekvienos sutarties atskirai, įvertinus
atitinkamos veiklos ypatybes;
2) sudaryti vieną sutartį, neatsižvelgiant į šio įstatymo 111
straipsnio nuostatas, taikomos šio straipsnio 3 dalies
nuostatos.
Vis dėlto sprendimu suteikti vieną sutartį ar suteikti kelias atskiras sutartis 2. Pasirinkimo sudaryti vieną ar kelias atskiras sutartis
neturi būti siekiama, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva negali nulemti siekis išvengti šio įstatymo arba Viešųjų
arba Direktyva 2009/81/EB.
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo
taikymo.

2. Sutarčių, kuriomis siekiama apimti tam tikrą veiklą, kuriai taikoma ši
direktyva, ir kitos rūšies veiklą, kuriai:
a) taikomas SESV 346 straipsnis arba
b) taikoma Direktyva 2009/81/EB, atveju perkantysis subjektas gali:
i) a punkte nustatytais atvejais suteikti sutartį nesilaikydamas šios
direktyvos arba
ii) b punkte nustatytais atvejais suteikti sutartį laikydamasis šios direktyvos
arba Direktyvos 2009/81/EB.
Šios dalies pirma pastraipa nedaro poveikio Direktyvoje 2009/81/EB
numatytoms riboms ir išimtims. Sutartys, nurodytos b punkte, į kurias taip
pat įtraukta pirkimų ar kitų elementų, kuriems taikomas SESV 346
straipsnis, gali būti suteikiamos netaikant šios direktyvos.
Vis dėlto nustatoma, kad šią dalį leidžiama taikyti tik tuo atveju, jei vienos
sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių, o

3. Tuo atveju, kai sudaroma sutartis apima veiklą, kuriai
taikytinos šio įstatymo ir:
1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio
nuostatos, sudarant sutartį šio įstatymo nuostatos gali
būti netaikomos;
2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo nuostatos, sudarant sutartį taikomos šio
įstatymo arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo nuostatos. Ši nuostata taikoma
atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatyme nustatytas pirkimo vertės ribas
ir atvejus, kai Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo reikalavimai netaikomi. Jeigu
šiame punkte nurodytos sutartys turi pirkimų ar kitų
elementų, kuriems taikomos Sutarties dėl Europos
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sprendimu suteikti vieną sutartį nesiekiama sutartims netaikyti šios Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos, jos gali būti
sudaromos netaikant šio įstatymo nuostatų.“
direktyvos.
26 straipsnis. Ekonominės veiklos vykdytojai
1. Ekonominės veiklos vykdytojai pagal valstybės narės, kurioje jie
įsisteigę, teisę turintys teisę teikti atitinkamą paslaugą, nėra atmetami
remiantis vien tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje suteikiama sutartis,
teisę reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Visiškas
Įstatymo projektas
5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Koncesijos suteikiamos šio įstatymo III skyriuje
nurodytais koncesijų suteikimo būdais.“

2. Koncesijos suteikimo procedūrose gali dalyvauti ekonominės veiklos
vykdytojų grupės, įskaitant laikinas asociacijas. Perkančiosios
organizacijos ar perkantieji subjektai iš jų nereikalauja turėti konkrečią
teisinę formą tam, kad jos galėtų pateikti pasiūlymą ar prašymą dalyvauti.
Prireikus perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali
koncesijos dokumentuose paaiškinti, kaip ekonominės veiklos vykdytojų
grupės turi atitikti ekonominės ir finansinės būklės arba techninių ir
profesinių pajėgumų reikalavimus, nurodytus 38 straipsnyje, jeigu tai
pagrįsta objektyviomis priežastimis ir yra proporcinga. Valstybės narės gali
nustatyti standartines sąlygas, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės
turi atitikti tuos reikalavimus. Bet kokios tokių ekonominės veiklos
vykdytojų grupių vykdomų koncesijų sąlygos, kurios skiriasi nuo tų, kurios
nustatytos atskiriems dalyviams, taip pat turi būti pagrįstos objektyviomis
priežastimis ir turi būti proporcingos.

17 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas
4. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12) teisinės formos reikalavimai, suteikiančiajai
institucijai priėmus sprendimą reikalauti, kad,
ekonominės veiklos vykdytojo ar tokių vykdytojų grupės
pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius
sudaryti koncesijos sutartį, šis ekonominės veiklos
vykdytojas ar tokių vykdytojų grupė įsteigtų juridinį
asmenį, nurodant pareigą ekonominės veiklos vykdytojui
ar tokių vykdytojų grupei laiduoti už įsteigto juridinio
asmens prievoles, susijusias su koncesijos sutarties sąlygų
įvykdymu. Šiame punkte išdėstyti reikalavimai negali
būti keliami tam, kad ekonominės veiklos vykdytojų
grupės galėtų pateikti paraišką ar pasiūlymą;“.

3. Nepaisant 1 ir 2 dalių, perkančiosios organizacijos ar perkantieji
subjektai gali reikalauti, kad po to, kai ekonominės veiklos vykdytojų
grupėms buvo suteikta sutartis, jos įgytų konkrečią teisinę formą, jeigu tas
pakeitimas yra būtinas sutarčiai tinkamai įvykdyti.

17 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas
2. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) ekonominės veiklos vykdytojų pašalinimo pagrindai,
kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai
atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems
ekonominės
veiklos
vykdytojams;.
Suteikiančioji
institucija koncesijos dokumentuose turi paaiškinti, kaip
ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, keliamus pagal šio įstatymo
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41-44 straipsnį. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojų
grupei keliami reikalavimai, taip pat koncesijos sutarties
vykdymo
sąlygos,
įskaitant
reikalavimus,
kad
ekonominės veiklos vykdytojų grupė paskirtų bendrą
atstovą arba vadovaujantį narį, nurodytų grupės sudėtį,
skiriasi nuo atskiriems dalyviams keliamų reikalavimų ir
sąlygų, šie reikalavimai ir sąlygos turi būti pagrįsti
objektyviomis priežastimis ir proporcingi.“
31 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Suteikiančioji institucija gali reikalauti, kad dalyvis,
įsteigtų tam tikrą teisinę formą turintį juridinį asmenį, jei
tai būtina sutarčiai tinkamai įvykdyti. Reikalavimai dėl
tokio juridinio asmens įsteigimo ir jo teisinės formos turi
būti nustatyti
koncesijos
dokumentuose. Jeigu
suteikiančioji institucija reikalauja iš dalyvio, kurio
pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigti juridinį asmenį,
koncesijos sutartis sudaroma su dalyviu ir su jo įsteigtu
juridiniu asmeniu. Dalyvis ar ūkio subjektai, įsteigę
juridinį asmenį, privalo laiduoti už įsteigto juridinio
asmens prievoles, susijusias su koncesijos sutarties sąlygų
įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir koncesijos
dokumentuose.“
28 straipsnis. Konfidencialumas
1. Jei šioje direktyvoje arba perkančiajai organizacijai taikomoje
nacionalinėje teisėje, visų pirma teisės aktuose dėl teisės gauti informaciją,
nenurodyta kitaip, ir nedarant poveikio pareigoms, susijusioms su suteiktų
koncesijos sutarčių viešinimu ir informacijos teikimu kandidatams ir
konkurso dalyviams, kaip nustatyta 32 ir 40 straipsniuose, perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas neatskleidžia ekonominės veiklos
vykdytojų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui perduotos
informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, įskaitant technikos ar
prekybos paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų aspektus, bet jais

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:
1) jeigu tai pažeistų teisės aktų, įskaitant teisės aktus dėl
teisės gauti informaciją, reikalavimus;
2) jeigu tai pažeistų šio įstatymo 29 ir 58 straipsniuose
nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą
koncesijos sutartį ir dalyvių informavimo;
3) pateiktos dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą,
atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančiuose
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neapsiribojant.
dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus
Šiuo straipsniu nedraudžiama viešai atskleisti nekonfidencialias sudarytų būtų pažeisti dalyvio įsipareigojimai pagal su trečiaisiais
sutarčių dalis, įskaitant visus vėlesnius pakeitimus.
asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši
informacija reikalinga dalyviui jo teisėtiems interesams
ginti;
4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių
pajėgumais remiasi dalyvis, ir subrangovus – tuo atveju,
kai ši informacija reikalinga dalyviui jo teisėtiems
interesams ginti.“
Visiškas
Koncesijų įstatymas
29 straipsnis. Komunikavimui taikomos taisyklės
2. Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti plačiai prieinamos ir 23 straipsnis. Bendravimas ir keitimasis informacija
nediskriminacinio pobūdžio, ir jos turi nevaržyti ekonominės veiklos 5. Neatsižvelgiant į pasirinktą suteikiančiosios institucijos ir
vykdytojų galimybės dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje. ekonominės veiklos vykdytojo bendravimo ir informacijos
Priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis pasikeitimo būdą, turi būti užtikrinama, kad būtų išsaugotas
priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su duomenų
vientisumas,
paraiškų
ir
pasiūlymų
visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais.
konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad
Visais komunikavimo, keitimosi informacija ir jos saugojimo atvejais suteikiančioji institucija su paraiškų ir pasiūlymų turiniu
perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai užtikrina, kad būtų galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo
išsaugotas duomenų vientisumas ir paraiškų bei pasiūlymų terminui.
konfidencialumas. Jos nagrinėja paraiškų ir pasiūlymų turinį tik pasibaigus Įstatymo projektas
galutiniam jų pateikimo laikotarpiui.
11 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
„6. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonės, informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonės ir jų techninės charakteristikos turi
nediskriminuoti ekonominės veiklos vykdytojų, būti
visiems prieinamos ir suderintos su visuotinai
naudojamomis informacinių ir ryšių technologijų
priemonėmis, neriboti ekonominės veiklos vykdytojų
galimybių dalyvauti koncesijos suteikimo procedūrose.“
Visiškas
30 straipsnis. Bendrieji principai
Įstatymo projektas
2. Koncesijos suteikimo procedūros tvarka atitinka 3 straipsnyje nustatytus 5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
principus. Visų pirma, koncesijos suteikimo procedūros metu perkančioji Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
organizacija
ar
perkantysis
subjektas
neteikia
informacijos „2. Koncesijos suteikiamos šio įstatymo III skyriuje
diskriminuojamai, kad vieniems kandidatams ar konkurso dalyviams nurodytais koncesijų suteikimo būdais.“
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nebūtų teikiamas pranašumas kitų atžvilgiu.
Visiškas
31 straipsnis. Koncesijos skelbimai
Įstatymo projektas
2. Koncesijos skelbimuose pagal standartinę formą pateikiama V priede 15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
nurodyta informacija ir atitinkamais atvejais bet kokia kita informacija, Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas laiko reikalinga.
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
rengimas ir skelbimas
1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1986, kuriuo
nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.“
Koncesijų įstatymo 6 priedo 13 p. nurodyta „Kita aktuali
informacija“.
Visiškas
32 straipsnis. Skelbimai apie koncesijos suteikimą
Įstatymo projektas
1. Ne vėliau kaip per 48 dienas po koncesijos suteikimo perkančiosios 15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
organizacijos ir perkantieji subjektai, laikydamiesi 33 straipsnyje nustatytų Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
procedūrų, išsiunčia skelbimą apie koncesijos suteikimą, kuriame „30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
pateikiami koncesijos suteikimo procedūros rezultatai. Tačiau IV priede koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų atveju tokie skelbimai gali rengimas ir skelbimas
būti grupuojami kas ketvirtį. Tuo atveju perkančiosios organizacijos ir 1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
perkantieji subjektai sugrupuotus skelbimus išsiunčia per 48 dienas nuo straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
kiekvieno ketvirčio pabaigos.
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
2. Skelbimuose dėl koncesijos suteikimo pateikiama VII priede nustatyta reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
informacija, o IV priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1986, kuriuo
koncesijų atveju – VIII priede nustatyta informacija, ir jie skelbiami pagal nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
33 straipsnį.
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.“
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33 straipsnis. Skelbimų paskelbimo forma ir būdas
1.Koncesijos skelbimuose, skelbimuose apie koncesijos suteikimą ir 43
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytame skelbime pateikiama V,
VI, VII, VIII ir XI prieduose nustatyta informacija naudojant standartines
formas, įskaitant standartines klaidų ištaisymo formas. <...>
2. 1 dalyje nurodyti skelbimai rengiami, perduodami elektroninėmis
priemonėmis Europos Sąjungos leidinių biurui ir skelbiami laikantis IX
priedo. Europos Sąjungos leidinių biuras pateikia perkančiajai
organizacijai ar perkančiajam subjektui skelbimo gavimo ir atsiųstos
informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama paskelbimo datą, kuris
laikomas paskelbimo įrodymu. Skelbimai skelbiami ne vėliau kaip praėjus
penkioms dienoms po jų išsiuntimo. Europos Sąjungos leidinių biuro
patiriamas skelbimų paskelbimo išlaidas padengia Sąjunga.
3. Koncesijos skelbimai skelbiami išsamiai perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja (-iosiomis) Sąjungos institucijų
kalba (-omis). Tos kalbos arba tų kalbų redakcija laikoma vieninteliu (-iais)
autentišku (-ais) tekstu (-tais). Svarbių kiekvieno skelbimo elementų
santrauka skelbiama ir kitomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų
kalbomis.
4. Koncesijos skelbimai ir skelbimai dėl koncesijos suteikimo nacionaliniu
lygiu skelbiami tik po to, kai juos paskelbė Europos Sąjungos leidinių
biuras, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos leidinių biurui patvirtinus,
kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gavo skelbimą, kaip
nurodyta 2 dalyje, skelbimas per 48 valandas nepaskelbiamas Sąjungos
lygiu. Nacionaliniu lygiu skelbiamuose koncesijos skelbimuose ir
skelbimuose dėl koncesijos suteikimo nėra kitos nei Europos Sąjungos
leidinių biurui išsiųstuose skelbimuose nurodytos informacijos, bet juose
nurodoma skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos leidinių biurui data.

Visiškas
Įstatymo projektas
15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
rengimas ir skelbimas
1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo
reglamente
(ES) 2015/1986,
kuriuo
nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.
2. Sudarant tarptautinės koncesijos sutartį, koncesijos
skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir
skelbimai dėl koncesijos pakeitimo skelbiami per
Europos Sąjungos leidinių biurą ir Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje.
4. Koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos
suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo rengiami
ir teikiami elektroninėmis priemonėmis Viešųjų pirkimų
tarnybos nustatyta tvarka. Visus skelbimus, kurie
skelbtini Europos Sąjungos leidinių biuro ir Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, suteikiančioji
institucija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai.
6. Koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos
suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo turi būti
skelbiami lietuvių kalba. Papildomai jie gali būti
skelbiami ir kitomis suteikiančiosios institucijos
pasirinktomis
oficialiosiomis
Europos
Sąjungos
institucijų
kalbomis.
Autentišku
laikomas
tik
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suteikiančiosios institucijos parengtas skelbimų tekstas.
7. Koncesijų skelbimai, skelbimai apie koncesijos
suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo
papildomai gali būti skelbiami suteikiančiosios
institucijos interneto svetainėje, kitur internete ir (arba)
leidiniuose. Kita su koncesijomis susijusi informacija,
įskaitant informaciją apie galiojančius kvietimus teikti
paraiškas ir pasiūlymus, planuojamas koncesijas,
sudarytas koncesijos sutartis ir kitą bendrojo pobūdžio
informaciją,
papildomai
gali
būti
skelbiama
suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje.
8.
Kai sudaroma tarptautinės koncesijos sutartis,
skelbiant koncesijų skelbimus, skelbimus apie koncesijos
suteikimą ir skelbimus dėl koncesijos pakeitimo
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje,
suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, kitur
internete ar leidiniuose, turi būti laikomasi šių
reikalavimų:
1) prieš tai juos turi paskelbti Europos Sąjungos leidinių
biuras;
2) juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Europos
Sąjungos leidinių biurui data;
3) to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.
9. Sudarant supaprastintos koncesijos sutartį, koncesijos
skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir
skelbimai dėl koncesijos pakeitimo prieš skelbiami
suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, kitur
internete ar leidiniuose turi būti paskelbti Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir to paties
skelbimo turinys visur turi būti tapatus.“
35 straipsnis. Kova su korupcija ir interesų konfliktų prevencija
Įstatymo projektas
Valstybės narės reikalauja, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji 9 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
subjektai imtųsi tinkamų priemonių, skirtų kovoti su sukčiavimu, Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

Visiškas
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favoritizmu bei korupcija ir veiksmingai užkirstų kelią interesų
konfliktams, kylantiems vykdant koncesijos suteikimo procedūras, juos
nustatytų ir šalintų, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti
suteikimo procedūros skaidrumą ir visų kandidatų bei konkurso dalyvių
lygiateisiškumą.
Interesų konfliktų koncepcija turi apimti bent jau atvejus, kai perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto darbuotojai, kurie dalyvauja vykdant
koncesijos suteikimo procedūrą arba gali daryti poveikį tos procedūros
rezultatams, turi tiesioginių arba netiesioginių finansinių, ekonominių ar
kitų asmeninių interesų, kurie gali būti laikomi kenkiančiais jų
nešališkumui ir nepriklausomumui vykstant koncesijos suteikimo
procedūrai.
Dėl interesų konfliktų priimtos priemonės neviršija to, kas griežtai būtina
siekiant užkirsti kelią galimam interesų konfliktui arba pašalinti nustatytą
interesų konfliktą.

„2. Suteikiančioji institucija, siekdama užkirsti kelią
koncesijose kylantiems interesų konfliktams, turi:
1) reikalauti, kad kiekvienas šio straipsnio 1 dalyje
nurodytas asmuo koncesijos suteikime dalyvautų ar su
koncesija susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai
pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka
deklaravęs privačius interesus, o asmenys, kuriems
neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę
Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja
tarnybinės
etikos
komisija
nustatytos
formos
nešališkumo deklaraciją. Suteikiančiosios institucijos ar
įgaliotosios institucijos darbuotojai, Komisijos nariai ar
ekspertai, dalyvaujantys koncesijos suteikime ar galintys
daryti įtaką jos rezultatams, patekę į interesų konflikto
situaciją, privalo nusišalinti nuo su atitinkama koncesija
susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo;
2) pateikti šio įstatymo 67 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytoje ataskaitoje Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte
nurodytų asmenų vardus, pavardes.“

34 straipsnis. Galimybė gauti koncesijos dokumentus elektronine
forma
3. Su sąlyga, kad papildomos informacijos, susijusios su koncesijos
dokumentais, prašoma tinkamu laiku, perkančiosios organizacijos ir
perkantieji subjektai ar kompetentingi padaliniai ją pateikia visiems
koncesijos suteikimo procedūroje dalyvaujantiems paraiškų teikėjams ar
konkurso dalyviams ne vėliau likus šešioms dienoms iki nustatyto
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Visiškas
Įstatymo projektas
18 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
3. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu papildomos su koncesijos dokumentais
susijusios informacijos paprašoma laiku, suteikiančioji
institucija ją pateikia visiems ekonominės veiklos
vykdytojams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.“
4. Pripažinti netekusia galios 4 dalį.
Visiškas
Įstatymo projektas
17 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

37 straipsnis. Procedūrinės garantijos
2. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pateikia:
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a) koncesijos skelbime – koncesijos ir dalyvavimo sąlygų aprašymą;
b) koncesijos skelbime, kvietime pateikti pasiūlymą arba kituose
koncesijos dokumentuose – suteikimo kriterijų aprašymą ir, jei taikytina,
minimalius reikalavimus.

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) ekonominės veiklos vykdytojų pašalinimo pagrindai,
kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai
atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems
ekonominės
veiklos
vykdytojams;.
Suteikiančioji
institucija koncesijos dokumentuose turi paaiškinti, kaip
ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, keliamus pagal šio įstatymo
41-44 straipsnį. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojų
grupei keliami reikalavimai, taip pat koncesijos sutarties
vykdymo
sąlygos,
įskaitant
reikalavimus,
kad
ekonominės veiklos vykdytojų grupė paskirtų bendrą
atstovą arba vadovaujantį narį, nurodytų grupės sudėtį,
skiriasi nuo atskiriems dalyviams keliamų reikalavimų ir
sąlygų, šie reikalavimai ir sąlygos turi būti pagrįsti
objektyviomis priežastimis ir proporcingi.“
2. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) informacija apie dalyvių pareigą pateikti
preliminarius neįsipareigojamuosius pasiūlymus, jei tai
nustato suteikiančioji institucija;“.

4. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas visiems dalyviams
perduoda numatomos procedūros tvarkos aprašymą ir informuoja juos apie
preliminarų procedūros užbaigimo terminą. Apie bet kokius pakeitimus
pranešama visiems dalyviams tiek, kiek tie pakeitimai susiję su koncesijos
skelbime, paskelbtame visiems ekonominės veiklos vykdytojams,
atskleistais aspektais.
18 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
2. Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Tuo atveju, kai suteikiančioji institucija tikslina
informaciją, pateiktą koncesijos skelbime ji privalo
atitinkamai patikslinti koncesijos skelbimą, o prireikus
pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį ekonominės
veiklos vykdytojai, rengdami pasiūlymus, galėtų
atsižvelgti į pateiktus patikslinimus.“
5. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pasirūpina, kad 38 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas
procedūros etapai būtų tinkamai dokumentuojami, naudojant priemones, Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
kurias jie laiko tinkamomis, laikantis 28 straipsnio 1 dalies.
„68 straipsnis. Suteikiančiosios institucijos atsakomybė ir
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koncesijos suteikimo procedūros bei koncesijos sutarties
vykdymo vidaus kontrolė
1. Už suteikiančiosios institucijos atliekamas koncesijos
suteikimo procedūras bei koncesijos sutarties vykdymą
atsako suteikiančiosios institucijos vadovas.
2. Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, už sutarties
vykdymą atsakingi asmenys ir kiti koncesijos suteikime
dalyvaujantys ar galintys daryti įtaką jo rezultatams
asmenys atsako už savo veiką pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus ir atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, traukiami
tarnybinėn, administracinėn, civilinėn, materialinėn ar
baudžiamojon atsakomybėn.
3. Koncesijos suteikimo procedūros bei koncesijos
sutarties
vykdymo
vidaus
kontrolės
procese
dalyvaujantys asmenys (struktūriniai padaliniai), jų
funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė apibrėžiama
suteikiančiosios institucijos patvirtintame koncesijos
suteikimo procedūros organizavimo bei koncesijos
sutarties vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše.
Suteikiančiosios institucijos kuriama ir įgyvendinama
koncesijos suteikimo procedūros bei koncesijos sutarties
vykdymo vidaus kontrolė turi padėti užtikrinti Vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatyme nurodytų vidaus
kontrolės tikslų pasiekimą per visą koncesijos suteikimo
procedūrą – nuo pasirengimo koncesijos suteikimo
procedūrai iki koncesijos sutarties įvykdymo.
4. Suteikiančioji institucija turi dokumentais pagrįsti
atliekamos koncesijos suteikimo procedūros eigą net ir
tuo atveju, kai koncesija suteikiama elektroninėmis
priemonėmis.
5. Planavimo ir pasirengimo koncesijos suteikimo
procedūrai dokumentai, koncesijos suteikimo procedūros
dokumentai, paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir
vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo,

22
derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su dalyviais
dokumentai, kiti su koncesijos suteikimu susiję
dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo
koncesijos suteikimo procedūros pabaigos, koncesijos
sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję
dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo koncesijos
sutarties įvykdymo. Šioje dalyje nurodyti dokumentai
saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka.“
28 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas
6. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali vesti derybas su 1. Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
kandidatais ir konkurso dalyviais. Per derybas negali būti keičiamas „1. Suteikiančioji institucija pakviečia dalyvį, kuris šio
koncesijos dalykas, suteikimo kriterijai ir minimalūs reikalavimai.
įstatymo 51 ir 52 straipsniuose nustatyta tvarka gavo
aukščiausią įvertinimą, dalyvauti derybose. Derantis
negali būti iš esmės pakeistas koncesijos dalykas, taip pat
negali būti keičiami vertinimo kriterijai ir minimalūs
kvalifikacijos reikalavimai.“
38 straipsnis. Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas
1. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai patikrina dalyvavimo
sąlygas, susijusias su profesinėmis ir techninėmis kandidatų ar konkurso
dalyvių galimybėmis ir jų finansine ir ekonomine būkle, remdamosi jų
pačių pateiktomis deklaracijomis ir įrodomuoju dokumentu ar
dokumentais, kurie turi būti pateikti laikantis koncesijos skelbime nustatytų
reikalavimų, kurie turi būti nediskriminacinio pobūdžio ir proporcingi
koncesijos dalykui. Dalyvavimo sąlygos turi būti susijusios su būtinybe
užtikrinti, kad koncesininkas sugebės įvykdyti koncesiją, atsižvelgiant į
koncesijos dalyką ir tikros konkurencijos užtikrinimo tikslą, ir turi būti
proporcingos tai būtinybei.

Visiškas
Įstatymo projektas
22 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Tikrindama tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą,
suteikiančioji institucija gali:
1) nustatyti tam tikrą iš dalyvių reikalaujamą metinių
veiklos pajamų iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria
susijusi suteikiama koncesija, sumą. Reikalaujama
metinė dalyvio veiklos pajamų suma negali būti daugiau
kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamos
koncesijos vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl
paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos
būtina nustatyti didesnę reikalaujamą metinę dalyvio
veiklos pajamų sumą. Suteikiančioji institucija koncesijos
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dokumentuose arba koncesijos procedūrų ataskaitoje
nurodo pagrindines tokio reikalavimo priežastis;
2) atsižvelgti į tam tikrą finansinį santykį, įskaitant
turimo turto ir įsipareigojimų santykį. Suteikiančioji
institucija gali atsižvelgti į tokį santykį, jeigu koncesijos
dokumentuose ji nurodė skaidrius, objektyvius ir
nediskriminacinius finansinio santykio vertinimo
kriterijus ir metodus;
3) reikalauti atitinkamo lygio dalyvio profesinės civilinės
atsakomybės draudimo;
4) nustatyti kitus reikalavimus, kurie įrodytų, kad dalyvis
yra finansiškai pajėgus finansuoti ir įvykdyti sutartį.
3. Suteikiančioji institucija gali reikalauti iš dalyvių
pateikti
šiuos
dokumentus
(vieną
ar
kelis),
patvirtinančius jų finansinį ir ekonominį pajėgumą:
1) atitinkamus banko ar kitos finansų įstaigos raštus ar
pažymas;
2) atitinkamus įrodymus, kad dalyvis yra apsidraudęs
profesiniu civilinės atsakomybės draudimu, jeigu tokia
profesinė rizika yra draudžiama;
3) paskutinių finansinių metų ekonominio veiklos
vykdytojo finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus
išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauką,
jeigu šalies, kurioje registruotas dalyvis, įstatymuose
reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
4) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu
ekonominės veiklos vykdytojas įregistruotas ar veiklą
atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ekonominės
veiklos vykdytojo įregistravimo ar veiklos su koncesija
susijusioje srityje pradžios dalyvio įmonės pažymą apie
gautas pajamas iš visos veiklos ar iš veiklos, su kuria
susijęs suteikiama koncesija, jeigu ši informacija turima;
5) kitų dokumentų, kurie įrodytų, kad dalyvis yra
pajėgus finansuoti koncesijos sutartį.“
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6. <...> Be to, valstybės narės gali numatyti nukrypti nuo 5 dalyje
numatyto privalomo pašalinimo leidžiančią nuostatą, kai pašalinimas būtų
aiškiai neproporcingas, visų pirma jei nesumokėtos tik nedidelės mokesčių
ar socialinio draudimo įmokų sumos arba kai ekonominės veiklos
vykdytojui apie tikslią mokėtiną sumą, pastarajam neįvykdžius pareigos,
susijusios su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu, buvo
pranešta tokiu metu, kad jis neturėjo galimybės imtis priemonių, kaip
numatyta 5 dalies trečioje pastraipoje, prieš baigiantis paraiškos pateikimo
terminui.

12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 26 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš
koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis:
1) yra pažeidęs bent vieną iš šio įstatymo 14 straipsnio
5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų, kurį suteikiančioji institucija gali
įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo
pagrindu suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš
koncesijos suteikimo procedūros, jei nuo pažeidimo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
2) yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar
bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo
tvarka, inicijuotos likvidavimo procedūros, kai jo turtą
valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir
kreditorių susitarimą tęsti dalyvio veiklą, kai dalyvis
prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai
jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar
panaši. Tačiau, kai yra šiame punkte nurodyta padėtis,
suteikiančioji institucija gali nepašalinti dalyvio iš
koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis pateikė
pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti
koncesijos sutartį;
3) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus
nurodytą šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte), dėl
kurio suteikiančioji institucija abejoja koncesininko
sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis
tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu suteikiančioji
institucija gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo
procedūros, jei nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo

25
mažiau kaip vieni metai.“

7. Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali pašalinti arba
gali būti valstybių narių įpareigoti pašalinti iš koncesijos suteikimo
procedūros ekonominės veiklos vykdytoją, jei tenkinama viena iš šių
sąlygų:
a) kai jie tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad buvo pažeistos 30
straipsnio 3 dalyje nurodytos taikytinos pareigos;

12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 26 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1) yra pažeidęs bent vieną iš šio įstatymo 14 straipsnio
5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų, kurį suteikiančioji institucija gali
įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo
pagrindu suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš
koncesijos suteikimo procedūros, jei pažeidimo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

„3) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus
nurodytą šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte), dėl
kurio suteikiančioji institucija abejoja koncesininko
c) kai perkančioji organizacija gali tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis
ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu suteikiančioji
nusižengimo, dėl kurio galima abejoti jo sąžiningumu;
institucija gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo
procedūros, jei nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai.“
Papildyti 26 straipsnio 4 dalį 8 punktu:
„8) suteikiančioji institucija bet kokiomis tinkamomis
priemonėmis gali įrodyti, kad dalyvis yra padaręs rimtą
profesinį pažeidimą, dėl kurio suteikiančioji institucija
abejoja dalyvio sąžiningumu. Šiuo pagrindu dalyvis iš
pirkimo procedūros pašalinamas, kai jis:
a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės
aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau
kaip vieni metai;
b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo
kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant
šį dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros
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pagrindą vadovaujamasi Mokesčių administravimo
įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais,
juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo
dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti
ilgesni nei treji metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus
susitarimus,
įtvirtinto
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos
valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo
dienos praėjo mažiau kaip treji metai.“
Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) suteikiančioji institucija turi pakankamai įtikinamų
duomenų, kad dalyvis su kitais koncesijos suteikimo
procedūroje
dalyvaujančiais
ekonominės
veiklos
e) kai perkančioji organizacija turi pakankamai įtikinamų duomenų daryti vykdytojais yra sudaręs susitarimus, kuriais siekiama
išvadą, kad ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos iškreipti arba kurie iškreipia koncesijos suteikimo
vykdytojais sudarė susitarimus, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją;
procedūroje dalyvaujančių ekonominės veiklos vykdytojų
konkurenciją;“
Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) koncesijos suteikimo procedūrų metu dalyvis nuslėpė
ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame
g) kai ekonominės veiklos vykdytojas rimtai iškraipė faktus pateikdamas straipsnyje ir šio įstatymo 41 straipsnyje nustatytiems
informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti reikalavimams ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti
atitiktį atrankos kriterijams, nuslėpė tokią informaciją arba negali pateikti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba dalyvis dėl
reikiamų dokumentų tokiai informacijai pagrįsti;
pateiktos melagingos informacijos negali pateikti šio
įstatymo 42-45 straipsniuose nurodytų patvirtinančių
dokumentų. Šiuo pagrindu dalyvis taip pat šalinamas iš
koncesijos suteikimo procedūros, kai ankstesnių
procedūrų, atliktų šio įstatymo, Viešųjų pirkimų
įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
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saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų
srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka,
metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte
nurodytą melagingą informaciją arba dalyvis dėl
pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti šio
įstatymo 42-45 straipsniuose nurodytų patvirtinančių
dokumentų, dėl kokių priežasčių per pastaruosius vienus
metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo
procedūrų. Šiuo pagrindu dalyvis taip pat pašalinamas iš
koncesijos suteikimo procedūros, kai, vadovaudamasis
kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu
jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją
arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo
pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl kokių priežasčių
per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš
koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų, arba
taikomos kitos panašios sankcijos;“

8. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7
straipsnio 1 dalies a punkte, bet kuriuo procedūros metu pašalina
ekonominės veiklos vykdytoją, kai paaiškėja, kad tas ekonominės veiklos
vykdytojas dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų prieš procedūrą ar jos metu,
yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 5 dalies
pirmoje pastraipoje nurodytų padėčių.
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai bet kuriuo procedūros
momentu gali pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją arba būti valstybių
narių įpareigoti pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją, jeigu paaiškėja,
kad tas ekonominės veiklos vykdytojas dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų
prieš procedūrą ar jos metu, yra patekęs į vieną 5 dalies antroje pastraipoje
ir 7 dalyje nurodytų padėčių.

„8. Suteikiančioji institucija, priimdama sprendimus dėl
dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros
pagal šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo
pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant dalyvio
patikimumą dalyvio pašalinimas iš koncesijos suteikimo
procedūros proporcingas vertinamam dalyvio elgesiui,
šio straipsnio 4 dalies 8 punkto c papunkčio atveju - ar
taikant šį dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo
procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota
konkurencija. Priimant sprendimus dėl dalyvio
pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagal šio
straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytus pašalinimo
pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal šio įstatymo 461
ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.“
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Pakeisti 26 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„11. Šio straipsnio 9 dalis netaikoma, jeigu dalyvis
priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pašalintas iš
9. <...> Ekonominės veiklos vykdytojui, kuris galutiniu teismo sprendimu pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų teismo
pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, neleidžiama sprendime numatytą laikotarpį.“
valstybėse narėse, kuriose tas teismo sprendimas galioja, iš to sprendimo
išplaukiančiu pašalinimo laikotarpiu naudotis šioje dalyje numatyta Papildyti 26 straipsnį 12 dalimi:
galimybe.
„12. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu
dalyviui yra nustatytas šio straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalyse
10. Valstybės narės apibrėžia šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, suteikiančioji
įstatymuose ar kituose teisės aktuose ir atsižvelgdamos į Sąjungos teisę. institucija šalina dalyvį iš koncesijos suteikimo
Visų pirma jos nustato ilgiausią pašalinimo laikotarpį, jei ekonominės procedūros teismo sprendime nurodytą laikotarpį.“
veiklos vykdytojas savo patikimumui įrodyti nesiėmė jokių 9 dalyje
nurodytų priemonių. Kai pašalinimo laikotarpis nenustatomas galutiniu
teismo sprendimu, tas laikotarpis 4 dalyje nurodytais atvejais neviršija
penkerių metų nuo galutinio teismo sprendimo dėl nuteisimo dienos, o 7
dalyje nurodytais atvejais – trejų metų nuo atitinkamo įvykio dienos.
Visiškas
39 straipsnis. Paraiškų ir pasiūlymų dėl koncesijos gavimo terminai
Įstatymo projektas
3. Minimalus paraiškų dėl koncesijos (nepriklausomai nuo to, ar su jomis 19 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas
pateikiami pasiūlymai) gavimo terminas yra 30 dienų nuo koncesijos 1. Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
skelbimo išsiuntimo dienos.
„2. Paraiškų, nepriklausomai nuo to, ar su jomis
pateikiami ir pasiūlymai, pateikimo terminas negali būti
trumpesnis kaip:
1) 30 dienų nuo Viešųjų pirkimų tarnybos skelbimo
išsiuntimo Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui dienos
– tarptautinės koncesijos suteikimo procedūros atveju;“.

2. Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
4. Kai procedūra vyksta keliais etapais, minimalus pirminių pasiūlymų „3. Jeigu suteikiančioji institucija kviečia ekonominės
gavimo terminas yra 22 dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus veiklos
vykdytojus
pateikti
preliminarius
išsiuntimo dienos.
neįsipareigojamuosius pasiūlymus, tokių pasiūlymų
pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 22 dienos
nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos. Jei
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40 straipsnis. Informacijos teikimas kandidatams ir konkurso
dalyviams
1. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas kuo greičiau
informuoja kiekvieną kandidatą ir konkurso dalyvį apie priimtus
sprendimus dėl koncesijos suteikimo, įskaitant konkurso laimėtojo
pavadinimą, sprendimo atmesti jo paraišką ar pasiūlymą priežastis,
sprendimo nesuteikti sutarties, dėl kurios buvo paskelbtas koncesijos
skelbimas, priežastis arba dėl procedūros pradėjimo iš naujo.
Be to, jeigu to prašo atitinkama šalis, perkančioji organizacija ar
perkantysis subjektas kaip įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju per 15
dienų nuo rašytinio prašymo gavimo praneša konkurso dalyviams,
pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie pasirinkto pasiūlymo
charakteristikas ir santykinius pranašumus.

suteikiančioji institucija nekviečia ekonominės veiklos
vykdytojų pateikti preliminariųjų neįsipareigojamųjų
pasiūlymų, šioje dalyje nustatytas terminas taikomas
išsamiems įsipareigojamiesiems pasiūlymams.“
Visiškas
Įstatymo projektas
30 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„1. Suteikiančioji institucija suinteresuotiems dalyviams
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo 53, 55
ir 57 straipsniuose nurodytų procedūrų pasibaigimo
raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti koncesijos
sutartį, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos
atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta
koncesijos suteikimo procedūros metu, santrauką ir
nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir
tikslų atidėjimo terminą. Tais atvejais, kai koncesijos
sutartis nėra sudaroma, suteikiančioji institucija turi
nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas
nesudaryti koncesijos sutarties arba pradėti koncesijos
suteikimo procedūrą iš naujo.
2. Suteikiančioji institucija, gavusi suinteresuoto dalyvio
raštu pateiktą prašymą, kaip įmanoma greičiau, bet ne
vėliau kaip per 15 dienų nuo šio prašymo gavimo dienos
turi nurodyti:
1) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, –
laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius
pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas
geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio
pavadinimą;
2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo
atmetimo priežastis.“
Koncesijų įstatymas
41 straipsnis. Kvalifikacijos tikrinimas
5. Dalyvių, įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais
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43 straipsnis. Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu
1. Koncesijos gali būti keičiamos nevykdant naujos koncesijos suteikimo
procedūros pagal šią direktyvą bet kuriuo iš šių atvejų:
a) kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų piniginę vertę, buvo numatyti
pradiniuose koncesijos dokumentuose apibrėžtose aiškiose, tiksliose ir
nedviprasmiškose peržiūros nuostatose, kurios, be kita ko, gali apimti
nuostatas dėl vertės persvarstymo, arba pasirinkimo galimybėse. Tokiose
nuostatose nurodoma galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių
taikymo sritis, pobūdis ir galimos jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomi
pakeitimai arba pasirinkimo galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras
koncesijos pobūdis;

b) perkant iš pradinio koncesininko papildomus darbus ar paslaugas, kurie
tapo būtini, tačiau nebuvo įtraukti į pradinę koncesiją, jei:
i) keisti koncesininko negalima dėl ekonominių ar techninių priežasčių,
pavyzdžiui, dėl sukeičiamumo arba sąveikumo su esama įranga,
paslaugomis arba įrenginiais, įsigytais vykdant pradinę koncesiją,
reikalavimų ir

remiamasi,
kvalifikaciniai
duomenys
vertinami
vadovaujantis jiems pateiktuose koncesijos dokumentuose
nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima
sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio
dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo, raštu praneša apie šio patikrinimo
rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti
tolesnėse koncesijos suteikimo procedūrose turi tik tie
dalyviai,
kurių
kvalifikaciniai
duomenys
atitinka
suteikiančiosios institucijos keliamus reikalavimus.
Visiškas
Įstatymo projektas
33 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 62 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Jeigu koncesijos sutarties pakeitimas laikomas
esminiu pagal šio straipsnio 2 dalį ar jis nepatenka tarp
šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse apibrėžtų atvejų, tokiam
pakeitimui atlikti turi būti vykdoma nauja koncesijos
suteikimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.“
2. Pakeisti 62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Koncesijos sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas,
neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo
numatytas koncesijos dokumentuose, aiškiai, tiksliai ir
nedviprasmiškai suformuluotose koncesijos sutarties
peržiūros
sąlygose
ar pasirinkimo galimybėse.
Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės,
dėl kurių iš esmės pasikeistų koncesijos sutarties
pobūdis.“
3. Pakeisti 62 straipsnio 5 dalies 2 punkto c papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„c) jei sutartis nėra skirta kuriai nors iš šio įstatymo 2
priede nurodytų rūšių veiklai, kiekvieno atskiro
pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės
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ii) pakeitus koncesininką perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui kiltų didelių nepatogumų arba dėl to būtų dubliuojama nemažai
jo išlaidų.
Vis dėlto, koncesijų, kurias perkančioji organizacija suteikė kitai nei II
priede nurodytai veiklai vykdyti, atveju vertės padidėjimas neturi viršyti 50
% pradinės koncesijos vertės. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, ta riba
taikoma kiekvieno pakeitimo vertei. Tokiais iš eilės daromais pakeitimais
nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo;
iii) koncesijų, kurias perkančioji organizacija suteikė kitų nei II priede
nurodytų rūšių veiklai vykdyti, atveju vertės padidėjimas neviršija 50 %
pradinės koncesijos vertės. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, ta riba
taikoma kiekvieno pakeitimo vertei. Tokiais iš eilės daromais pakeitimais
nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo;

d) kai koncesininkas, kuriam perkančioji organizacija ar perkantysis
subjektas iš pradžių suteikė koncesiją, pakeičiamas nauju koncesininku dėl
vienos iš šių priežasčių <...>:
ii) jeigu dėl įmonės restruktūrizavimo, įskaitant perėmimą, susijungimą ir
įsigijimą, arba dėl nemokumo visas arba dalį pradinio koncesininko teisių
perima kitas ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis pradinius
kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia daryti kitų
esminių sutarties pakeitimų ir taip nesiekiama išvengti šios direktyvos
taikymo, arba <...>

koncesijos, sutarties vertės. Jeigu koncesijos sutarties
vertė buvo peržiūrėta pagal joje numatytas kainų
peržiūros sąlygas, atsižvelgiama į patikslintą sutarties
vertę. Atskiri pakeitimai negali būti vykdomi vien
siekiant išvengti šio įstatymo taikymo;“.

4. Pakeisti 62 straipsnio 5 dalies 3 punkto b papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„b) dėl pradinio koncesininko reorganizavimo ar
nemokumo, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą,
naujas koncesininkas, atitinkantis anksčiau koncesijos
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,
visiškai arba iš dalies perima pradinio koncesininko
teises ir pareigas. Toks koncesininko pakeitimas negali
lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti
siekiama išvengti šio įstatymo taikymo;“.

45 straipsnis. Stebėsena ir ataskaitų teikimas
Įstatymo projektas
1. Siekdamos užtikrinti teisingą ir veiksmingą įgyvendinimą, valstybės 35 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas
narės užtikrina, kad viena ar daugiau valdžios institucijų ar struktūrų 1. Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

Visiškas
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vykdytų bent šiame straipsnyje nustatytas užduotis. Jos Komisijai nurodo „3. Koncesijų priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba
visas valdžios institucijas ar struktūras, kompetentingas vykdyti šias ir kitos Vyriausybės įgaliotos institucijos bei įstaigos
užduotis.
pagal kompetenciją, taip pat Europos Sąjungos ar
atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys
viešieji juridiniai asmenys, kuriems įgaliojimai suteikti
Viešojo
administravimo
įstatymo,
pagal
savo
kompetenciją. Koncesijas prižiūrinčios institucijos turi
teisę stebėti visas koncesijų suteikimo procedūras,
prireikus filmuoti Komisijos posėdžius ir kitas koncesijų
suteikimo procedūras.“
2. Papildyti 65 straipsnį 10 dalimi:
„10. Duomenis apie koncesijos sutarčių vykdymą iš
informacinės sistemos „E. sąskaita“ į Centrinę viešųjų
pirkimų informacinę sistemą teikia valstybės įmonė
Registrų centras. Informaciją, kuri turi būti teikiama
pagal šį reikalavimą, nustato Viešųjų pirkimų tarnyba.“
3. Papildyti 65 straipsnį 11 dalimi:
„11. Informaciją apie subjektus, neatitinkančius
minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, kaip
tai numatyta šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkto
b papunktyje, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu.“
46 straipsnis. Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai
Įgyvendinama Koncesijų įstatymo VI skyriumi ir
Ši direktyva taip pat taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Koncesijų įstatymo 6, 9, 7, 8, 9 ir 13 straipsnių
2014/23/ES (36) nurodytoms perkančiųjų organizacijų suteiktoms nuostatomis, kuriose nurodytos išimtys.
koncesijoms, išskyrus atvejus, kai tokios koncesijos neįtrauktos į taikymo
sritį pagal tos direktyvos 10, 11, 12, 17 ir 25 straipsnius.
Sutartys, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, apima viešąsias sutartis, Perkelti nereikia, nes Direktyvos 89/665/EEB nuostatos
preliminariuosius susitarimus, darbų ir paslaugų koncesijas ir dinamines perkeltos į Koncesijų įstatymą ir savaime suprantama,
pirkimo sistemas.
kad Koncesijų įstatymo VI skyrius taikomas koncesijų
sutartims.

33

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad su sutartimis,
kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/23/ES, susiję
perkančiųjų organizacijų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir visų
pirma kuo greičiau peržiūrėti laikantis šios direktyvos 2–2f straipsniuose
nustatytų sąlygų, remiantis tuo, kad tokiais sprendimais yra pažeisti
Sąjungos viešųjų pirkimų srities teisės aktai arba nacionalinės taisyklės,
kuriomis tie teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę.

Koncesijų įstatymas
72 straipsnis. Teisė ginčyti suteikiančiosios institucijos ar
įgaliotosios institucijos veiksmus ir priimtus sprendimus
1. Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris mano, kad
suteikiančioji organizacija arba įgaliotoji institucija nesilaikė
šio įstatymo reikalavimų ar suteikiančioji institucija
nepagrįstai nutraukė koncesijos sutartį dėl esminio
pažeidimo ir taip pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus,
šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos
teismą kaip pirmosios instancijos teismą dėl:
1) suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos
sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų,
panaikinimo ar pakeitimo;
2) žalos atlyginimo;
3) koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia;
4) alternatyvių sankcijų taikymo pagal šio įstatymo 77
straipsnio 1 dalį;
5) koncesijos sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties
pažeidimo pripažinimo nepagrįstu.
2. Ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą
teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
3. Ekonominės veiklos vykdytojas, norėdamas iki koncesijos
sutarties sudarymo teisme ginčyti suteikiančiosios
institucijos ar įgaliotosios institucijos sprendimus ar
veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis
priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar
kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją suteikiančiajai
institucijai ar įgaliotajai institucijai.
73 straipsnis. Pretenzijos pateikimo suteikiančiajai
institucijai ar įgaliotajai institucijai, prašymo pateikimo ar
ieškinio pareiškimo teismui terminai
1. Ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę pateikti
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pretenziją suteikiančiajai institucijai ar įgaliotajai institucijai,
pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį
dėl koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį
dėl koncesijos sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
1) per 10 dienų nuo suteikiančiosios institucijos ar
įgaliotosios institucijos pranešimo raštu apie jos priimtą
sprendimą išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos,
o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis
priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo
ekonominės veiklos vykdytojui dienos;
2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie suteikiančiosios
institucijos ar įgaliotosios institucijos priimtą sprendimą
dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu
informuoti ekonominės veiklos vykdytojus ar suinteresuotus
dalyvius apie suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios
institucijos priimtus sprendimus.
2. Jeigu suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija per
nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos,
ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę pateikti prašymą ar
pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią
suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija turėjo raštu
pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam
ekonominės veiklos vykdytojui.
3. Ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę pareikšti ieškinį
dėl koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia per 6
mėnesius nuo koncesijos sutarties sudarymo dienos.
4. Ekonominės veiklos vykdytojas, manydamas, kad
suteikiančioji institucija nepagrįstai nutraukė koncesijos
sutartį dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo, turi teisę
pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo koncesijos sutarties
nutraukimo.
5. Tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojui padaryta
žala kildinama iš neteisėtų suteikiančiosios institucijos ar
įgaliotosios institucijos veiksmų ar sprendimų, tačiau šiame
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įstatyme nenustatyta pareiga suteikiančiajai institucijai ar
įgaliotajai institucijai raštu informuoti ekonominės veiklos
vykdytojus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus,
taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo
senaties terminai. Ši dalis netaikoma šio straipsnio 4 dalyje
nurodytu atveju.
74 straipsnis. Pretenzijos nagrinėjimas suteikiančiojoje
institucijoje ar įgaliotojoje institucijoje
1. Suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija privalo
nagrinėti tik tas ekonominės veiklos vykdytojų pretenzijas,
kurios gautos iki koncesijos sutarties sudarymo dienos ir
pateiktos laikantis šio įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje
nustatytų terminų. Suteikiančioji institucija ar įgaliotoji
institucija neprivalo nagrinėti ekonominės veiklos vykdytojo
ar dalyvio pretenzijos, kuri teikiama praleidus šiame įstatyme
nustatytus terminus ar teikiama pakartotinai dėl to paties
suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos
priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
2. Suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija, gavusi
pretenziją, nedelsdama sustabdo koncesijų suteikimo
procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas
sprendimas. Suteikiančioji institucija negali sudaryti
koncesijos sutarties anksčiau kaip po 10 dienų nuo rašytinio
pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją
pateikusiam
ekonominės
veiklos
vykdytojui
ar
suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas
nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne
anksčiau kaip po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos
priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam
ekonominės veiklos vykdytojui ar suinteresuotiems
dalyviams dienos.
3. Suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija privalo
išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį,
taip pat apie anksčiau praneštų koncesijos suteikimo
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procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją
pateikusiam
ekonominės
veiklos
vykdytojui
ar
suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas
nuo pretenzijos gavimo dienos.
75 straipsnis. Prašymo ar ieškinio nagrinėjimas teisme
1. Ekonominės veiklos vykdytojas, pateikęs prašymą ar
pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas pateikti suteikiančiajai institucijai ar įgaliotajai
institucijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme
įrodymais.
2. Suteikiančioji institucija, gavusi prašymo ar ieškinio
teismui kopiją, negali sudaryti koncesijos sutarties, kol
nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 74 straipsnio 2
dalyje nurodytas terminas ir kol suteikiančioji institucija
negavo teismo pranešimo apie:
1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
2) motyvuotą teismo nutartį dėl prašymo taikyti laikinąsias
apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo
gautas iki ieškinio pareiškimo;
3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų
apsaugos priemonių.
3. Įgaliotoji institucija, gavusi ekonominės veiklos vykdytojo
prašymo ar ieškinio kopiją per atidėjimo termino laikotarpį,
iki koncesijos sutarties sudarymo, turi nedelsdama
informuoti suteikiančiąją instituciją apie pateiktą prašymą ar
ieškinį ir apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytą teismo
pranešimą.
4. Jeigu dėl ekonominės veiklos vykdytojo prašymo
pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau
ekonominės veiklos vykdytojams pranešti koncesijų
suteikimo procedūrų terminai, suteikiančioji institucija ar
įgaliotoji institucija išsiunčia ekonominės veiklos
vykdytojams pranešimus apie tai ir nurodo terminų pratęsimo
priežastis.
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5. Suteikiančioji institucija ar įgaliotoji institucija, sužinojusi
apie teismo sprendimą dėl ekonominės veiklos vykdytojo
prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu
informuoja suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus
sprendimus.
76 straipsnis. Koncesijos sutarties pripažinimas negaliojančia
1. Teismas pripažįsta koncesijos sutartį negaliojančia bet
kuriuo iš šių atvejų:
1) suteikiančioji institucija sudarė koncesijos sutartį
nepaskelbusi apie koncesiją Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje arba Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje, kai tai nėra leidžiama pagal šio įstatymo
reikalavimus;
2) suteikiančioji institucija pažeidė šio įstatymo 60 straipsnio
7 dalyje, 74 straipsnio 2 dalyje ar 75 straipsnio 2 dalyje
nustatytus reikalavimus, kartu pažeisdama ir kitus šio
įstatymo reikalavimus, ir tai turėjo neigiamą įtaką teismui
prašymą pateikusio ar ieškinį pareiškusio ekonominės
veiklos vykdytojo galimybėms sudaryti koncesijos sutartį, ir
šis ekonominės veiklos vykdytojas neturėjo galimybės
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki koncesijos
sutarties sudarymo;
3) nustačius kitus šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų
pažeidimus, kurie turėjo neigiamą įtaką teismui prašymą
pateikusio ar ieškinį pareiškusio ekonominės veiklos
vykdytojo galimybėms sudaryti koncesijos sutartį, ir šis
ekonominės veiklos vykdytojas neturėjo galimybės
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki koncesijos
sutarties sudarymo.
2. Teismas negali pripažinti koncesijos sutarties
negaliojančia pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, jeigu
suteikiančioji institucija nusprendė, kad šiuo įstatymu
leidžiama nepaskelbti apie koncesiją Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje arba Centrinėje viešųjų pirkimų
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informacinėje sistemoje.
Visiškas
V PRIEDAS
Įstatymo projektas
INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA KONCESIJOS 15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
SKELBIMUOSE, NURODYTUOSE 31 STRAIPSNYJE
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, rengimas ir skelbimas
identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), 1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
interneto adresas.
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
vykdoma veikla.
įgyvendinimo
reglamente
(ES) 2015/1986,
kuriuo
3. Jei paraiškose turi būti pateikti pasiūlymai, el. pašto ar interneto adresas, nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
kuriuo bus suteikta neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
prie koncesijos dokumentų. Tais atvejais, kai 34 straipsnio 2 dalyje panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
nurodytais atvejais neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga 842/2011.“
prie dokumentų nesuteikiama, turi būti nurodoma, kokiu būdu galima
susipažinti su pirkimo dokumentais.
4. Koncesijos aprašymas: darbų pobūdis ir apimtis, paslaugų pobūdis ir
apimtis, sutarties dydis ar preliminari vertė ir, kai įmanoma, galiojimo
trukmė. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija
pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį. Atitinkamais atvejais aprašomos
visos pasirinkimo galimybės.
5. BVPŽ kodai. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija
pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.
6. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų
koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai
yra paslaugų koncesija; jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši
informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.
7. Dalyvavimo sąlygos, įskaitant:
a) atitinkamais atvejais – informaciją, ar koncesija yra suteikta tik
globojamoms darbo grupėms arba ar ji vykdoma tik pagal specialias
įdarbinimo programas;
b) atitinkamais atvejais – informaciją apie tai, ar pagal įstatymus ar kitus
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teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai; nuorodą į
atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą;
c) atitinkamais atvejais – atrankos kriterijų sąrašą ir trumpą jų aprašą;
minimalų (-ius) standartą (-us), kurių gali būti reikalaujama; reikalaujamą
informaciją (savideklaracijas, dokumentus).
8. Paraiškų pateikimo arba pasiūlymo gavimo terminas.
9. Kriterijai, kurie bus taikomi suteikiant koncesiją, jeigu jie nepateikiami
kituose koncesijos dokumentuose.
10. Skelbimo išsiuntimo data.
11.Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais
tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija,
susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba, jei reikia, šią informaciją
galinčios suteikti tarnybos pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso
numeris ir el. pašto adresas.
12.Atitinkamais atvejais – koncesijos vykdymui taikomos konkrečios
sąlygos.
13. Adresas, kuriuo siunčiamos paraiškos ar pasiūlymai.
14.Atitinkamais atvejais – elektroninių ryšio priemonių naudojimui keliami
reikalavimai ir sąlygos.
15. Informacija, ar koncesija susijusi su projektu ir (arba) programa,
finansuojamu (-a) iš Sąjungos lėšų.
16. Darbų koncesijų atveju, nuoroda dėl to, ar koncesijai taikoma SVP.
VI PRIEDAS
INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA IŠANKSTINIUOSE
INFORMACINIUOSE
SKELBIMUOSE
DĖL
KONCESIJŲ
SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU, KAIP
NURODYTA 31 STRAIPSNIO 3 DALYJE
1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi,
papildomos informacijos galinčios suteikti tarnybos pavadinimas,
identifikacinis numeris (jeigu nustatytas nacionalinės teisės aktais),
adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir
interneto adresas.

Visiškas
Įstatymo projektas
15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
rengimas ir skelbimas
1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo
reglamente
(ES) 2015/1986,
kuriuo
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2. Atitinkamais atvejais – el. pašto arba interneto adresas, kuriuo galima
gauti specifikacijas ir visus patvirtinamuosius dokumentus.
3. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė
vykdoma veikla.
4. BVPŽ kodai; jeigu sutartis skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija
pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.
5. Pagrindinės paslaugų koncesijų vykdymo vietos NUTS kodas.
6. Paslaugų aprašymas, preliminarus dydis ar vertė.
7. Dalyvavimo sąlygos.
8. Atitinkamais atvejais – kreipimosi į suteikiančiąją instituciją dėl
dalyvavimo terminas (-ai).
9. Atitinkamais atvejais – trumpas pagrindinių taikytinos koncesijos
suteikimo procedūros ypatybių aprašymas.
10. Kita aktuali informacija.
VII PRIEDAS
INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE
DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO, KAIP NURODYTA 32
STRAIPSNYJE
1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi,
papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas,
identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais),
adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris,
fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.
2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė
vykdoma veikla.
3. BVPŽ kodai.
4. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų
koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai
yra paslaugų koncesija.
5. Koncesijos aprašymas: darbų pobūdis ir apimtis, paslaugų pobūdis ir
apimtis, sutarties galiojimo trukmė. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo
dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį. Atitinkamais
atvejais aprašomos visos pasirinkimo galimybės.

nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.“

Visiškas
Įstatymo projektas
15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
rengimas ir skelbimas
1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo
reglamente
(ES) 2015/1986,
kuriuo
nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.“
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6. Taikomos suteikimo procedūros aprašymas; suteikimo be išankstinio
skelbimo atveju – pagrindimas.
7. 41 straipsnyje nurodyti kriterijai, kurie buvo taikomi koncesijos ar
koncesijų suteikimui.
8. Sprendimo ar sprendimų dėl koncesijos suteikimo data.
9. Kiekvieno suteikimo atveju – gautų pasiūlymų skaičius, įskaitant:
a) pasiūlymų, gautų iš ekonominės veiklos vykdytojų, kurie yra mažosios
ir vidutinės įmonės, skaičių;
b) iš užsienio gautų pasiūlymų skaičių;
c) elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičių.
10. Kiekvieno suteikimo atveju – konkurso laimėtojo (-ų) pavadinimas,
adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris,
fakso numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas, įskaitant:
a) informaciją, ar konkurso laimėtojas yra mažoji arba vidutinė įmonė;
b) informaciją, ar koncesija suteikta konsorciumui.
11. Suteiktos koncesijos vertė ir pagrindinės finansinės sąlygos, įskaitant:
a) mokesčių dydį ir baudas (jei numatyti);
b) premijas ir mokėjimus (jei numatyti);
c) kitą su koncesijos verte susijusią informaciją, kaip nustatyta 8 straipsnio
3 dalyje.
12. Informacija, ar koncesija susijusi su projektu ir (arba) programa,
finansuojamu (-a) iš Sąjungos lėšų.
13. Įstaigos, atsakingos už peržiūros ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo
procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su
peržiūros procedūrų terminu, arba prireikus tarnybos, iš kurios šią
informaciją galima gauti, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso
numeris ir el. pašto adresas.
14. Ankstesnių publikacijų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dėl
šiame skelbime minimos (-ų) koncesijos (-ų) data (-os) ir nuoroda (-os).
15. Skelbimo išsiuntimo data.
16. Koncesijos numatomai vertei apskaičiuoti naudotas metodas, jeigu jis
neapibūdintas kituose koncesijos dokumentuose pagal 8 straipsnį.
17. Kita aktuali informacija.
VIII PRIEDAS
Įstatymo projektas

Visiškas
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INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE
DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO SOCIALINIŲ IR KITŲ
SPECIALIŲ
PASLAUGŲ
KONCESIJOS
ATVEJU,
KAIP
NURODYTA 32 STRAIPSNYJE
1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi,
papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas,
identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais),
adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris,
fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.
2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė
vykdoma veikla.
3. BVPŽ kodai; jeigu sutartis skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija
pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.
4. Glaustas koncesijos dalyko aprašymas.
5. Gautų pasiūlymų skaičius.
6. Laimėjusio pasiūlymo vertė, įskaitant mokesčius ir kainas.
7. Laimėjusio (-ių) ekonominės veiklos vykdytojo (-ų) pavadinimas ir
adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir
interneto adresas.
8. Kita aktuali informacija.

15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie
koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo
rengimas ir skelbimas
1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29
straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų
standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų
reikalavimai nustatyti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos
įgyvendinimo
reglamente
(ES) 2015/1986,
kuriuo
nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant
su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir
panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr.
842/2011.“

Visiškas
XI PRIEDAS
Įstatymo projektas
INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE 41 straipsnis. Įstatymo 6 priedo pripažinimas netekusiu
DĖL
KONCESIJOS
PAKEITIMO
JOS
GALIOJIMO galios
LAIKOTARPIU PAGAL 43 STRAIPSNĮ
Pripažinti netekusiu galios Įstatymo 6 priedą.

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi,
Direktyvos nuostatos jau įgyvendintos Koncesijų įstatymo 30
papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas,
straipsnyje
identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais),
adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir
interneto adresas.
2. BVPŽ kodai.
3. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų
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koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai
yra paslaugų koncesija.
4. Koncesijos aprašymas prieš pakeitimą ir po jo: darbų pobūdis ir apimtis,
paslaugų pobūdis ir apimtis.
5. Kai taikoma, koncesijos vertės pakeitimas, įskaitant dėl pakeitimo
padidėjusias kainas ar mokesčius.
6. Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina daryti pakeitimus, aprašymas.
7. Sprendimo dėl koncesijos suteikimo data.
8. Kai taikoma, naujo ekonominės veiklos vykdytojo ar vykdytojų
pavadinimas, adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso
numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas.
9. Informacija, ar koncesija susijusi su iš Sąjungos lėšų finansuojamu (-a)
projektu ir (arba) programa.
10. Įstaigos, atsakingos už peržiūros ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo
procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su
peržiūros procedūrų terminu, arba prireikus tarnybos, iš kurios šią
informaciją galima gauti, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso
numeris ir el. pašto adresas.
11. Ankstesnių publikacijų Europos Sąjungos oficialiame leidinyje dėl
šiame skelbime minimos (-ų) sutarties (-ių) data (-os) ir nuoroda (-os).
12. Skelbimo išsiuntimo data.
13. Kita aktuali informacija.

