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Valstybines saugomq teritorijq tarnybos prie Aplinkos ministerijos komisijos operatoriui
(koncesininkui) atrinkti vie5ojo ir privataus sektoriaus projekto ,,Turizmo komplekso PalüSeje
plëtra" igyvendinimui (toliau - Komisija) (toliau - Projektas), gavo Konkurso dalyvio (toliau parei5kejas) pra5yn4, kuriame, nurodydamas teisines aplinkybes, kvestionuoja Konkurso dalyvio,
veikianðio jungtines veiklos pagrindu, sudetyje esanðio nario Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inZinerijos licejaus dalyvavimo teisetum4 ir pra5o paai5kinti jo dalyvavimo Konkurse
teisin!pagrind4, ir, esant reikalui, reikalauja paSalinti Konkurso dalyvi i5 Konkurso.
Vadovaudamasis LR Valstybes skolos istatymo 2 straipsnio 13 punktu, Konkurso s4lygq
nuostatomis, reglametuojanðiomis dalyvio s4vok4, bei remdamasis oficialiosios statistikos protale
patalpintu ,,Veikianðiq ükio subjektq, priskiriamq valdZios instituciniam sektoriui, s4ra5u 20T7 m.
sausio I di' (ùr.2310 MS exel eiluté), Parei5kejas nurodo, kad Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inZinerijos licejus yra priskiriamas valdZios sektoriui, todel, remiantis Konkurso
s4lygomis, negali bùti dalyviu Siame konkurse.
Siekdama visapusi5kai i5nagrineti Parei5kejo pra5yme i5destytus paklausimus ir
samprotavimus, Komisija toliau pristato teises aktq nuostatas bei aktuali4 teisminç praktikq del jq
esmès.

Paùymëtina, kad Koncesininko atrankos vie5ojo ir privataus sektoriq partnerystes projekto
,,Turizmo komplekso palu5eje plëtra" igyvendinimui konkurso suteikti paslaugq koncesij4 budu
s4lygr¿ (toliau - Konkurso s4lygos"), patvirtintq Komisijos 2016 m.lapkriöio 9 d. protokolu Nr. 1,
1 priede,,Naudojamos s4vokos", ,,dalyviu" yra laikoma -,,subjektas ar subjektai, kurie Koncesijos
lstatymo III skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka yra parei5kç suinteresuotum4 dalyvauti
Konkurse. Dalyviu gali büti bet kokios teisines formos juridinis asmuo, vie5asis juridinis asmuo
(iðskynrs vie5qji
privatq juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybes skolos
priskiriami pne valdùios sektoriaus bei fizinius asmenis), uZsienio
nustatyta
tvarka
istatymo
juridinis asmuo arba kitas ükio subjektas, isteigtas pagal uZsienio valstybös teisç ir neturintis
juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje isteigti Europos Sqjungos valstybese
narése ir kitose Europos ekonomines erdves valstybèse isisteigusiq imoniq filialai, arba toliq
asmenq grupè".
Lietuvos Respublikos valstybes skolos istatymo 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta: ,,valdZios
kitq prie Sio sektoriaus
sektorius
sektorius, apimantis centrinès valdZios (Vyriausybes

ir

ir
priskiriamq subjektq), vietos valdZios (savivaldybiq ir kitq prie Sio sektoriaus priskiriamq
subjektq) ir valstybes socialinês apsaugos fondq (Valstybinio socialinio draudimo fondo,

Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir kitq prie Sio sektoriaus priskiriamq subjektq) sektorius.
Subjektq priskyrim4 prie sektoriq ir klasifikavim4 pagal sektorius nustato Vyriausybe arba jos
i galiota ins titucij

a.

"

Investicijq istatlmro 15r straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valdZios ir privataus subjektq
partnerystês sutarties Salimis gali büti: valdZios subjektas Sio istatymo 2 straipsnio 17 dalyje
nurodyti subjektai ir privatus subjektas bet kokios teisines formos juridinis asmuo, vie5asis
juridinis asmuo, iSskyn:s vie5qji ir privatq juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos
valstybes skolos istatyrno nustatyta tvarka priskiriami prie valdZios sektoriaus, arba tokiq asmenq

-

-

subjektq, sudariusiq imoniq grupç, kuri 5io subjekto buvo pakviesta teikti pasiülym4, pakeisti Siq
grupç po jos i5irimo ir savo vardu dalyvauti vie5ojo pirkimo sutarties sudaryrno derybq
procedüroje, su s4lyga, kad, pirma, Sis ükio subjektas pats atitinka perkanðiojo subjekto nustatytus
reikalavimus ir, antra, jo tolesnis dalyvavimas minetoje procedüroje nei5kreipia kitq konkurso
dalyviq konkurencinès padèti es".
Paäymètina, kad Europos SEjungos Teisingumo Teismas uttiknna, kad Europos Sqjungos
teise bütq vienodai ai5kinama ir taikoma visose Europos S4jungos Salyse.
Remiantis Lietuvos Auk5ðiausiojo Teismo, Europos Sqjungos Teisingumo Teismo
suformuota praktika, i5irus [kio subjektq grupei vie5qjq pirkimq (pagal analogijE Koncesijos)
procedüras, yra galimas jos sudéties keitimo klausimas, su s4lyga, kad naujai sudarytas ükio
subjektas neigyja konkurencinio prana5umo prie5 kitus konkurso dalyvius, ir, jis pats atitinka
perkanðiojo subjekto nustatytus reikalavimus. Siuo atveju, lvertinusi tai, kad jungtines veiklos
dalyvis, irodinêdamas atitikti i5ankstines atrankos kriterijams, nesirèmè Vilniaus Gedimino
technikos universiteto inZinerijos licejaus pajegumais, ir, pats (kiti) jungtines veiklos dalyviai
pilnai juos atitinka, i5destytame kontekste, ukio subjektq grupes pa5alinimas del jos sudetyje
esanöio nario ,,abejoti.no" dalyvavimo Konkurse, bütq neproporcinga ir neprotinga priemonè,
nepateisinanti Koncesijos tikslq, neleidZiant Siam dalyviui i5taisyti bet kokiq jo sudeties trukumq ir
pasinaudoti teisine galimybe pakeisti savo sudêti.
UAB ,,FS COMPANY", atstovaujanti jungtines veiklos pagrindu veikianði4 subjektq grupç,
paai5kinimeþatikslinime uZtikrinta, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos
licèjus pateikiant galutinius pasiülymus, nedalyvaus Konkurse dalyvio teisëmis. Jo nedalyvavimas
Konkurse nei5kreipia kito konkurso dalyvio padeties, juo nebuvo remtasi gnndåiant atitikim4
Konkurso kvalifikaciniams reikalavimams i5ankstines atrankos proceduros metu, likusiq jungtinès
veiklos dalyviq kvalifikacija buvo pnpaäinta atitinkanti i5ankstines atrankos vertinimo kriterijus.
Siuo atveju, jungtinès veiklos dalyvio sudeties keitimas yra pateisinamas teisinio reguliavimo ir
teismq jurisprudencij os kontekste.
Paiymime, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinenjos licejus tolesnèse
Konkurso procedürose nedalyvaus. Tolesnêse procedürose dalyvaus jungtines veiklos pagrindu
veikianti subjektq grupe - UAB ,,FS company, UAB ,,Reskriptas", IJAB ,,Kibis", UAB ,,Rijeka",
MB ,,Allaudo", VSf ,,Yra Salis", If ,,Saulétas Bebras", UAB ,,Pas Jonus". UAB ,,FS Comparty" yra
igaliota veikti kitq partneriq vardu.
AtsiZvelgiant i tai, kad jungtines veiklos dalyvis pasinaudojo teisine sudeties keitimo
galimybe, Sio dalyvio ðalinti i5 Konkurso Komisija neturi teisinio ir faktinio pagrindo.
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