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Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/13/EEB
1992 m. vasario 25 d.
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų
tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo
(OL L 76, 1992 3 23, p. 14)

iš dalies keičiama:
Oficialusis leidinys
Nr.
►M1
►M2
►M3

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/97/EB
2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/
66/EB
2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/
23/ES

L 363
L 335

puslapis

data

107
31

2006 12 20
2007 12 20

L 94

1

2014 3 28

C 241
L 236

21
33

1994 8 29
2003 9 23

iš dalies keičiama:
►A1
►A2

Austrijos, Švedijos ir Suomijos stojimo aktas
Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respub
likos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respub
likos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respub
likos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra
grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų
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▼B
TARYBOS DIREKTYVA 92/13/EEB
1992 m. vasario 25 d.
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos
taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos,
transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į
jos 100a straipsnį,
atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),
bendradarbiaudama su Europos Parlamentu (2),
atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (3),

kadangi 1990 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 90/531/EEB dėl
viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir telekomuni
kacijų sektoriuose (4) nustato viešųjų pirkimų taisykles, kad būtų užtik
rinta, jog galimi tiekėjai ir rangovai turėtų sąžiningą galimybę sudaryti
sutartis, tačiau joje nėra konkrečių nuostatų, užtikrinančių jos veiks
mingą taikymą;
kadangi esama nacionalinio ir Bendrijos lygio tvarka jos veiksmingam
taikymui užtikrinti nėra visuomet tinkama;
kadangi veiksmingų teisės gynimo priemonių nebuvimas arba esamų
teisės gynimo priemonių netinkamumas galėtų trukdyti Bendrijos
įmonėms pateikti pasiūlymus; kadangi dėl to valstybės narės turi ištai
syti šią padėtį;
kadangi 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu
sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, deri
nimo (5) taikoma tik sutarčių sudarymo tvarkai, kurią apima 1971 m.
liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/305/EEB dėl viešojo darbų pirkimo
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (6) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 90/531/EEB, ir 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos
direktyva 77/62/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo (7) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva
90/531/EEB;
kadangi viešųjų pirkimų rinkos atitinkamuose sektoriuose atvėrimas
Bendrijos konkurencijai reiškia, kad turi būti priimtos nuostatos
(1) OL
OL
(2) OL
OL
(3) OL
(4) OL
(5) OL
(6) OL
(7) OL

C
C
C
C
C
L
L
L
L

216, 1990 8 31, p. 8 ir
179, 1991 7 10, p. 18.
106, 1991 4 22, p. 82 ir
39, 1992 2 17.
60, 1991 3 8, p. 16.
297, 1990 10 29, p. 1.
395, 1989 12 30, p. 33.
185, 1971 8 16, p. 5.
13, 1977 1 15, p. 1.
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▼B
tinkamai peržiūros tvarkai užtikrinti, taikomai tiekėjams arba rangovams
pažeidus tam tikrus Bendrijos teisės aktus arba tuos teisės aktus įgyven
dinančias nacionalines taisykles;

kadangi būtina numatyti žymiai padidinti skaidrumo ir nediskrimina
vimo garantijas ir kadangi tam, kad būtų pasiekti akivaizdūs poveikiai,
turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti veiksmingomis ir skubiomis
teisės gynimo priemonėmis;

kadangi būtina atsižvelgti į tam tikros teisinės tvarkos, leidžiančios
valstybėms narėms pasirinkti skirtingų, lygiaverčius poveikius turinčių
įgaliojimų nustatymą peržiūros įstaigoms, konkretų pobūdį;

kadangi viena iš šių galimybių apima įgaliojimą tiesiogiai kištis į
perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų tvarką sustabdant juos arba
panaikinant sprendimus ar diskriminacines sąlygas dokumentuose ar
leidiniuose;

kadangi kita galimybė numato įgaliojimą daryti veiksmingą netiesioginį
spaudimą perkančiosioms organizacijoms, kad jos būtų priverstos ištai
syti visus pažeidimus arba išvengti jų bei užkirsti kelią žalai;

kadangi visuomet turi būti numatyta pretenzijų dėl žalos atlyginimo
galimybė;

kadangi tais atvejais, kai yra pareiškiama pretenzija atlyginti žalą, kurios
dydis yra tokio pat dydžio, kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo
sutarties sudarymo tvarkoje išlaidos, nereikalaujama, kad pretenziją
pareiškiantis asmuo, siekdamas susigrąžinti savo išlaidas, įrodytų, jog
sutartis būtų buvusi sudaryta su juo, jeigu nebūtų padarytas toks pažei
dimas;

kadangi perkančiosios organizacijos, kurios laikosi viešųjų pirkimų
taisyklių, gali apie tai pranešti atitinkamomis priemonėmis; kadangi
dėl to reikia, kad nepriklausomi asmenys patikrintų tų organizacijų
taikomą viešųjų pirkimų tvarką ir praktiką;

kadangi tokiu tikslu tiktų atestavimo sistema, leidžianti pareikšti teisingą
viešųjų pirkimų taisyklių taikymą ir toks pareiškimas nurodomas
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje skelbiamuose skelbimuose;

kadangi perkančiosios organizacijos turėtų turėti galimybę pasinaudoti
atestavimo sistema, jeigu jos to nori; kadangi valstybės narės turi
suteikti joms tokią galimybę; kadangi jos tai gali padaryti pačios sukur
damos tokią sistemą arba leisdamos perkančiosioms organizacijoms
pasinaudoti kitos valstybės narės sukurta atestavimo sistema; kadangi
tikrinimą pagal atestavimo sistemą jos gali pavesti asmenims, kurios
nors profesijos žmonėms arba institucijų darbuotojams;

kadangi būtinas lankstumas įvedant tokią sistemą yra užtikrinamas šioje
direktyvoje nustačius jai esminius reikalavimus; kadangi išsami opera
tyvinė informacija turėtų būti numatyta Europos standartuose, su kuriais
ši direktyva siejasi;
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▼B
kadangi valstybėms narėms išsamią operatyvinę informaciją gali tekti
nustatyti prieš parengiant Europos standartuose esančias taisykles arba
kartu su jomis;
kadangi tais atvejais, kai įmonės nesiekia peržiūros, tam tikri pažeidimai
negali būti ištaisyti, jeigu nėra konkretaus mechanizmo;
kadangi, atitinkamai, Komisijai nusprendus, kad taikant sutarties suda
rymo tvarką buvo padaryti aiškūs ir akivaizdūs pažeidimai, ji turėtų
turėti galimybę atkreipti valstybių narių kompetentingų institucijų ir
suinteresuotos perkančiosios organizacijos dėmesį, kad būtų imtasi
tinkamų veiksmų skubiai ištaisyti tokį pažeidimą;
kadangi būtina numatyti taikinimo galimybę Bendrijos lygiu, kad ginčai
galėtų būti išspręsti taikiai;
kadangi šios direktyvos taikymas iš esmės turėtų būti peržiūrėtas tuo
pačiu metu, kaip ir Direktyva 90/531/EEB, remiantis valstybių narių
pateikta informacija apie nacionalinės peržiūros procedūros taikymą;
kadangi ši direktyva turi būti įgyvendinta kartu su Direktyva
90/531/EEB;
kadangi būtų tikslinga Ispanijos Karalystei, Graikijos Respublikai ir
Portugalijos Respublikai skirti pakankamus papildomus laikotarpius
perkelti šią direktyvą į nacionalinius teisės aktus, atsižvelgiant į Direk
tyvos 90/531/EEB taikymo tose šalyse datas,
PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Nacionalinio lygio teisės gynimo priemonės
▼M2
1 straipsnis
Peržiūros procedūrų taikymo sritis ir galimybė jomis pasinaudoti
▼M3
1.
Ši direktyva taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2014/25/ES (1) nurodytoms sutartims, išskyrus atvejus, kai tokios
sutartys neįtrauktos į taikymo sritį pagal tos direktyvos 18–24, 27–30,
34 ar 55 straipsnius.
Sutartys, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, apima prekių tiekimo, darbų ir
paslaugų teikimo sutartis, darbų ir paslaugų koncesijas, preliminariuo
sius susitarimus ir dinamines pirkimo sistemas.
Ši direktyva taip pat taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2014/23/ES (2) nurodytoms perkančiųjų subjektų suteiktoms koncesi
joms, išskyrus atvejus, kai tokios sutartys neįtrauktos į taikymo sritį
pagal tos direktyvos 10, 12, 13, 14, 16, 17 ir 25 straipsnius.
(1) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES
dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva
2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).
2
( ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES
dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
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▼M3
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad su sutartimis,
kurioms taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23ES,
susiję perkančiųjų subjektų 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 pirkimų srities teisės aktai arba nacionalinės taisy
klės, kuriomis tie teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę.
▼M2
2.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojamos
įmonės, galinčios pareikšti reikalavimą dėl žalos, patirtos sutarties sutei
kimo procedūros metu dėl šia Direktyva sukuriamų skirtumų tarp Bend
rijos teisę įgyvendinančių įgyvendinančių nacionalinių taisyklių ir kitų
nacionalinių taisyklių.
3.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų peržiūros procedūros,
kuriomis pagal išsamias taisykles, kurias gali nustatyti valstybės narės,
galėtų pasinaudoti bent bet kuris asmuo, kuris yra arba buvo suintere
suotas gauti konkrečią sutartį, ir kuriam dėl tariamo pažeidimo buvo
padaryta žala ar kilusi tokios žalos rizika.
4.
Valstybės narės gali reikalauti, kad peržiūros procedūra norintis
pasinaudoti asmuo praneštų perkančiajam subjektui apie tariamus pažei
dimus ir savo ketinimą reikalauti peržiūros, laikantis sąlygos, kad tai
neturės įtakos atidėjimo laikotarpiui pagal 2a straipsnio 2 dalį arba bet
kokiems kitiems terminams kreiptis dėl peržiūros pagal 2c straipsnį.
5.
Valstybės narės gali reikalauti, kad suinteresuotas asmuo peržiūros
pirmiausia reikalautų iš perkančiojo subjekto. Tuo atveju valstybės narės
turi užtikrinti, kad pateikus tokį prašymą dėl peržiūros būtų nedelsiant
sustabdyta galimybė sudaryti sutartį.
Valstybės narės turi nuspręsti, kokiomis ryšių priemonėmis, įskaitant
faksą ar elektronines priemones, turi būti naudojamasi pateikiant
prašymą dėl peržiūros, numatytą pirmojoje pastraipoje.
Pirmoje pastraipoje nurodytas sustabdymas negali pasibaigti, jei nepasi
baigęs bent 10 kalendorinių dienų laikotarpis, kuris pradedamas skai
čiuoti nuo kitos dienos po to, kai perkantysis subjektas išsiunčia atsa
kymą faksu arba elektroninėmis priemonėmis, ar, jei naudojamos kito
kios ryšių priemonės, – arba nepasibaigęs bent 15 kalendorinių dienų
laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai
perkantysis subjektas išsiunčia atsakymą, arba nepasibaigęs bent 10
kalendorinių dienų laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos
dienos po to, kai atsakymas buvo gautas.
▼B
2 straipsnis
▼M2
Peržiūros procedūrų reikalavimai
▼B
1.
Valstybės narės užtikrina, kad priemonės, kurių buvo imtasi dėl
1 straipsnyje nurodytos peržiūros procedūros, apimtų nuostatą dėl
įgaliojimų:
arba
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▼B
a) kuo anksčiau, taikant laikiną tvarką, imtis tarpinių priemonių siekiant
ištaisyti tariamą pažeidimą arba užkirsti kelią toliau pažeidinėti atitin
kamus interesus, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti, kad
būtų sustabdyta sutarčių sudarymo tvarka arba bet kurio sprendimo,
kurį priėmė perkančioji organizacija, įgyvendinimas, ir
b) panaikinti arba užtikrinti, kad būtų panaikinti neteisėtai priimti spren
dimai, įskaitant diskriminacinio pobūdžio techninių, ekonominių ar
finansinių specifikacijų skelbimuose apie sutartį, periodiniame
išankstiniame skelbime, pranešime apie kvalifikacijos sistemą, kvie
time dalyvauti konkurse, sutarties dokumentuose arba bet kuriame
kitame dokumente, susijusiame su minėta sutarčių sudarymo tvarka,
panaikinimą;
arba
c) kuo anksčiau, jeigu galima taikant laikiną tvarką, o prireikus taikant
galutinę tvarką dėl dalyko, imtis priemonių, išskyrus tas, kurios
numatytos a ir b punktuose, siekiant ištaisyti visus nustatytus pažei
dimus ir užkirsti kelią atitinkamų interesų pažeidimui; ypač paren
giant mokėjimo pavedimą konkrečiai sumai tais atvejais, kai pažei
dimas nebuvo ištaisytas arba jam nebuvo užkirstas kelias.
Valstybės narės gali pasirinkti šią alternatyvą taikyti visoms perkan
čiosioms organizacijoms arba organizacijų kategorijoms, apibrėžtoms
pagal objektyvius kriterijus, bet kuriuo atveju išlaikydamos nustatytų
priemonių veiksmingumą, kad būtų išvengta atitinkamų interesų
pažeidimo;
d) ir abiem pirmiau minėtais atvejais skirti žalos atlyginimą asmenims,
nukentėjusiems dėl pažeidimo.
Jeigu žalos atlyginimo reikalaujama remiantis tuo, kad sprendimas buvo
priimtas neteisėtai, valstybės narės gali, jeigu jų vidaus teisės sistema to
reikalauja ir numato įstaigas, turinčias tam tikslui suteiktus būtinus
įgaliojimus, numatyti, kad ginčijamas sprendimas turi būti pirmiausia
panaikintas arba paskelbtas neteisėtu.
▼M2
2.
1 dalyje ir 2d bei 2e straipsniuose nurodyti įgaliojimai gali būti
suteikti atskiroms institucijoms, atsakingoms už skirtingus peržiūros
procedūros aspektus.
3.
Jei nuo perkančiojo subjekto nepriklausoma pirmosios instancijos
institucija peržiūri sprendimą dėl sutarties suteikimo, tai valstybės narės
turi užtikrinti, kad perkantysis subjektas negalėtų sudaryti sutarties, kol
peržiūros institucija nepriims sprendimo dėl prašymo taikyti laikinąsias
priemones ar dėl peržiūros. Šis sustabdymas turi pasibaigti ne anksčiau
kaip atidėjimo laikotarpis, nurodytas 2a straipsnio 2 dalyje ir 2d
straipsnio 4 ir 5 dalyje.
3a.
Peržiūros procedūros nebūtinai turi turėti automatinį sustabdymo
poveikį sutarties suteikimo procedūroms, su kuriomis jos susijusios,
išskyrus 3 dalyje ir 1 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus.
4.
Valstybės narės gali nustatyti, kad už peržiūros procedūras atsa
kinga institucija gali atsižvelgti į galimas laikinųjų priemonių taikymo
pasekmes visiems interesams, kurie galėtų būti pažeisti, taip pat į visuo
menės interesus, bei gali nuspręsti netaikyti tokių priemonių, jei jų
neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
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▼M2
Sprendimas netaikyti laikinųjų priemonių neturi prejudicinės reikšmės
jokiam kitam asmens, prašančio taikyti tokias priemones, reikalavimui.

▼B
5.
Mokėtina suma pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą turi būti
nustatyta pakankamai didelė, kad atgrasintų perkančiąją organizaciją
padaryti arba nuolat daryti pažeidimus. Gali būti numatyta, kad tos
sumos mokėjimas priklauso nuo galutinio sprendimo, kad toks pažei
dimas iš tikrųjų buvo padarytas.

▼M2
6.
Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų įgaliojimų vykdymo poveikis
sutarčiai, sudarytai po jos suteikimo, turi būti nustatytas nacionalinės
teisės aktais, išskyrus 2d–2f straipsniuose numatytus atvejus.

Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti panaikintas iki žalos
atlyginimo priteisimo, valstybė narė gali numatyti, kad, sudarius sutartį
pagal 1 straipsnio 5 dalį, šio straipsnio 3 dalį ar 2a – 2f straipsnius, už
peržiūros procedūras atsakingos institucijos turi įgaliojimus tik priteisti
žalos atlyginimą bet kuriam asmeniui, nukentėjusiam dėl pažeidimo.

▼B
7.
Kai yra pareiškiama pretenzija dėl žalos atlyginimo, kurios dydis
yra tokio pat dydžio, kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo sutar
ties sudarymo tvarkoje išlaidos, reikalaujama, kad pretenziją pareiš
kiantis asmuo tik įrodytų, jog buvo pažeisti Bendrijos teisės aktai
viešųjų pirkimų srityje arba tuos teisės aktus įgyvendinančios naciona
linės taisyklės ir kad jis būtų turėjęs realią galimybę laimėti sutartį, o dėl
to pažeidimo jis tos galimybės neteko.

8.
Valstybės narės užtikrina, kad už peržiūros procedūras atsakingų
įstaigų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai įgyvendinti.

9.
Kadangi už peržiūros procedūras atsakingos įstaigos nėra teis
minės, visuomet gali būti pateikti raštiški jų sprendimų motyvai. Be
to, tokiu atveju turi būti numatyta garantuoti tvarką, pagal kurią visos
tariamai neteisėtos priemonės, kurių ėmėsi peržiūros įstaiga, arba bet
kuris jai suteiktų įgaliojimų naudojimosi tariamas trūkumas gali būti
teisminio peržiūrėjimo arba kitos institucijos, kuri yra ►M2 teismas
ar tribunolas, kaip tai suprantama pagal Sutarties 234 straipsnį ◄,
peržiūros dalykas bei nepriklauso nei nuo perkančiosios organizacijos,
nei nuo peržiūros įstaigos.

Šio straipsnio pirmoje dalyje minėtos nepriklausomos įstaigos nariai į
pareigas paskiriami ir atleidžiami iš jų tomis pačiomis sąlygomis dėl
institucijos, atsakingos už jų paskyrimą, jų kadencijos trukmės ir atlei
dimo iš pareigų, kaip ir teisėjai. Bent šios nepriklausomos įstaigos
pirmininkas turi tokias pačias profesines kvalifikacijas, kaip ir teisėjai.
Nepriklausoma įstaiga savo sprendimus priima tokia tvarka, kai yra
išklausomos abi pusės, o šie sprendimai kiekvienos valstybės narės
nustatytu būdu yra teisiškai įpareigojantys.
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▼M2
2a straipsnis
Atidėjimo laikotarpis
1.
Patvirtindamos būtinas nuostatas, kuriomis laikomasi šio straipsnio
2 dalyje bei 2c straipsnyje nustatytų minimalių sąlygų, valstybės narės
turi užtikrinti, kad 1 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys turėtų pakan
kamai laiko, kad būtų atlikta perkančiojo subjekto priimtų sprendimų
dėl sutarties suteikimo veiksminga peržiūra.
2.
►M3 Sutartis negali būti sudaryta po sprendimo paskirti sutartį,
kuriai taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23/ES
nepraėjus bent 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo
kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandida
tams faksu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas sprendimas
dėl sutarties suteikimo, arba, jei naudojamos kitokios ryšių priemonės,
nepraėjus bent 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo
kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandida
tams išsiunčiamas sprendimas dėl sutarties suteikimo, arba bent 10
kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to,
kai buvo gautas sprendimas dėl sutarties suteikimo. ◄
Dalyviai laikomi suinteresuotais, jeigu jie nėra galutinai pašalinti. Paša
linimas yra galutinis, jeigu apie jį buvo pranešta suinteresuotiems daly
viams ir arba nepriklausoma peržiūros institucija jį pripažino teisėtu, ar
jam jau negali būti taikoma peržiūros procedūra.

Kandidatai laikomi suinteresuotais, jei perkantysis subjektas nepranešė
jiems apie jų paraiškos atmetimą prieš atitinkamiems dalyviams praneš
damas apie sprendimą dėl sutarties suteikimo.

Prie kiekvienam suinteresuotam dalyviui ir kandidatui siunčiamo prane
šimo apie sprendimą dėl sutarties suteikimo pridedama:

▼M3
— atitinkamų priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direktyvos
2014/25/ES 75 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos 75
straipsnio 3 dalies nuostatų, arba Direktyvos 2014/23/ES 40
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40
straipsnio 2 dalies nuostatų, ir

▼M2
— tiksliai nurodomas tikslus atidėjimo laikotarpis taikytinas pagal
teisės aktų, perkeliančių šią dalį į nacionalinę teisę, nuostatas.

2b straipsnis
Nuo atidėjimo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos
Valstybės narės gali numatyti, kad šios direktyvos 2a straipsnio 2 dalyje
nurodyti terminai netaikomi šiais atvejais:

▼M3
a) jei pagal Direktyvą 2014/25/ES arba, kai tinkama, Direktyvą
2014/23/ES nereikalaujama iš anksto paskelbti skelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje;
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▼M2
b) jei vienintelis suinteresuotas dalyvis, kaip jis apibrėžtas šios direk
tyvos 2a straipsnio 2 dalyje, yra tas, kuriam sutartis suteikiama, ir
nėra suinteresuotų kandidatų;
▼M3
c) jei specifinės sutartys sudarytos pagal dinaminę pirkimo sistemą,
kaip numatyta Direktyvos 2014/25/ES 52 straipsnyje.
▼M2
Jei pasinaudojama šia nukrypti leidžiančia nuostata, valstybės narės turi
užtikrinti, kad sutartis būtų laikoma negaliojančia pagal šios direktyvos
2d ir 2f straipsnius, šiais atvejais:
▼M3
— jei pažeista Direktyvos 2014/25/ES 52 straipsnio 6 dalis, ir
— jei numatoma sutarties vertė atitinka arba viršija Direktyvos
2014/25/ES 15 straipsnyje nustatytas ribas.
▼M2
2c straipsnis
Prašymo dėl peržiūros pateikimo terminai
Jei valstybė narė nustato, kad bet kokie prašymai peržiūrėti perkančiojo
subjekto sprendimą, priimtą dėl sutarčių suteikimo procedūros, kuri
patenka į ►M3 Direktyvos 2014/25/ES arba Direktyvos 2014/23/ES ◄
taikymo sritį, arba su ja susijusį sprendimą, turi būti pateikti nepasibaigus
nustatytam laikotarpiui, o šis laikotarpis turi būti bent 10 kalendorinių
dienų, ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai dalyviui
arba kandidatui faksu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas
perkančiojo subjekto sprendimas, ar, jei naudojamos kitokios ryšių prie
monės, – šis laikotarpis turi būti bent 15 kalendorinių dienų, pradedant
skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai dalyviui ar kandidatui išsiunčiamas
perkančiojo subjekto sprendimas, arba bent 10 kalendorinių dienų, skai
čiuojant nuo kitos dienos po to, kai buvo gautas perkančiojo subjekto
sprendimas. Prie kiekvienam dalyviui ar kandidatui siunčiamo pranešimo
apie perkančiojo subjekto sprendimą pridedama atitinkamų tokio spren
dimo priežasčių santrauka. Jeigu pateikiamas prašymas peržiūrėti šios
direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus sprendimus, apie
kuriuos nereikalaujama specialiai pranešti, laikotarpis turi būti bent 10
kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atitinkamo sprendimo paskelbimo
dienos.

2d straipsnis
Negaliojimas
1.
Valstybės narės užtikrina, kad nuo perkančiojo subjekto nepriklau
soma peržiūros institucija pripažintų sutartį negaliojančia arba jos nega
liojimas būtų šios peržiūros institucijos sprendimo pasekmė bet kuriuo iš
šių atvejų:
▼M3
a) jei perkantysis subjektas sutartį suteikė iš anksto nepaskelbęs skel
bimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kai tai nėra
leidžiama pagal Direktyvą 2014/25/ES arba Direktyvą 2014/23/ES;
▼M2
b) jei pažeista šios direktyvos 1 straipsnio 5 dalis, 2 straipsnio 3 dalis ar 3
straipsnio 2 dalis, jei dėl šio pažeidimo dalyvis, pateikęs prašymą dėl
peržiūros, neteko galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis
prieš sudarant sutartį, kai toks pažeidimas yra kartu su ►M3 Direk
tyvos 2014/25/ES arba Direktyvos 2014/23/ES ◄ pažeidimu, jei tas
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▼M2
pažeidimas turi neigiamos įtakos dalyvio, pateikusio prašymą dėl
peržiūros, galimybėms gauti sutartį; ar
c) šios direktyvos 2b straipsnio c punkto antroje pastraipoje nurodytais
atvejais, jei valstybės narės pasinaudojo nuo atidėjimo laikotarpio
nukrypti leidžiančia nuostata pagal dinaminę pirkimo sistemą suda
rytų sutarčių atžvilgiu.
2.
Sutarties pripažinimo negaliojančia pasekmės turi būti numatytos
nacionalinėje teisėje.
Nacionalinėje teisėje gali būti numatytas visų sutartinių pareigų panai
kinimas su galiojimu atgal arba panaikinimo taikymo sritis gali būti
apribota atšaukiant tas pareigas, kurios dar turi būti įvykdytos. Pasta
ruoju atveju valstybės narės turi numatyti, kad taikomos kitos sankcijos,
kaip tai apibrėžta 2e straipsnio 2 dalyje.
3.
Valstybės narės gali numatyti, kad nuo perkančiojo subjekto
nepriklausoma peržiūros institucija gali nepripažinti sutarties negalio
jančia, net jeigu ji buvo suteikta neteisėtai, remiantis 1 dalyje minėtais
pagrindais, jeigu peržiūros institucija, išnagrinėjusi visus atitinkamus
aspektus, nustato, kad dėl svarbių bendro intereso priežasčių reikėtų
išsaugoti sutarties pasekmes. Šiuo atveju valstybės narės turi numatyti
tokiu atveju taikomas alternatyvias sankcijas, kaip apibrėžta 2e
straipsnio 2 dalyje.
Ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti
laikomi viršenybę turinčia priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis
aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų pasekmių.
Tačiau tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai nelaikomi
viršenybę turinčiomis priežastimis, susijusiomis su bendru interesu.
Tiesiogiai su sutartimi susiję ekonominiai interesai apima, inter alia,
dėl vėlavimo vykdyti sutartį susidariusias išlaidas, dėl naujos pirkimų
procedūros pradėjimo susidariusias išlaidas, išlaidas, patirtas keičiant
sutartį vykdantį ūkio subjektą ir išlaidas, susidariusias dėl negaliojimo
atsiradusių teisinių pareigų.
4.
Valstybės narės turi numatyti, kad šio straipsnio 1 dalies a punktas
netaikomas, kai:
▼M3
— perkantysis subjektas mano, kad suteikti sutartį iš anksto nepas
kelbus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje leidžiama
pagal Direktyvą 2014/25/ES arba Direktyvą 2014/23/ES,
▼M2
— perkantysis subjektas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbė pranešimą dėl ketinimo sudaryti sutartį, kaip nurodyta
šios direktyvos 3a straipsnyje, ir
— sutartis nebuvo sudaryta prieš pasibaigiant bent 10 kalendorinių
dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo kitos dienos po to, kai buvo
paskelbtas šis pranešimas.
5.
Valstybės narės turi numatyti, kad šio straipsnio 1 dalies c punktas
netaikomas, kai:
▼M3
— perkantysis subjektas mano, kad sutartis suteikta laikantis Direk
tyvos 2014/25/ES 52 straipsnio 6 dalies,
▼M2
— perkantysis subjektas atitinkamiems dalyviams išsiuntė sprendimą
dėl sutarties suteikimo, pridėdamas priežasčių santrauką, nurodytą
šios direktyvos 2a straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos pirmoje
įtraukoje, ir
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▼M2
— sutartis nebuvo sudaryta nepasibaigus bent 10 kalendorinių dienų
laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to,
kai atitinkamiems dalyviams faksu arba elektroninėmis priemonėmis
nusiųstas sprendimas dėl sutarties suteikimo, ar, jei naudojamos
kitokios ryšių priemonės, – arba nepasibaigus bent 15 kalendorinių
dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po
to, kai atitinkamiems dalyviams išsiunčiamas sprendimas dėl sutar
ties suteikimo, arba nepasibaigus bent 10 kalendorinių dienų laiko
tarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo
gautas sprendimas dėl sutarties suteikimo.

2e straipsnis
Šios direktyvos pažeidimai ir alternatyvios sankcijos
1.
1 straipsnio 5 dalies, 2 straipsnio 3 dalies arba 2a straipsnio 2
dalies pažeidimų, kurių neapima 2d straipsnio 1 dalies b punktas, atve
jais valstybės narės turi numatyti negaliojimą pagal 2d straipsnio 1–3
dalis arba nustatyti alternatyvias sankcijas. Valstybės narės gali numa
tyti, kad nuo perkančiojo subjekto nepriklausoma peržiūros institucija,
įvertinusi visus reikšmingus aspektus, turi nuspręsti, ar sutartis turėtų
būti pripažinta negaliojančia, ar reikėtų taikyti alternatyvias sankcijas.
2.
Alternatyvios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasančios. Alternatyvios sankcijos turi būti:
— baudų skyrimas perkančiajam subjektui, arba
— sutarties trukmės sutrumpinimas.
Valstybės narės gali suteikti peržiūros institucijai plačios apimties teisę
atsižvelgti į visus reikšmingus faktorius, įskaitant pažeidimo rimtumą,
perkančiojo subjekto elgesį ir, 2d straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais,
sutarties likusio galiojimo apimtį.
Žalos atlyginimo priteisimas nėra laikomas tinkama sankcija šios dalies
taikymo tikslais.

2f straipsnis
Terminai
1.
Valstybės narės gali numatyti, kad prašymas dėl peržiūros pagal
2d straipsnio 1 dalį turi būti pateiktas:
▼M3
a) nepasibaigus bent 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris prade
damas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai:
— perkantysis subjektas paskelbė skelbimą dėl sutarties suteikimo
laikydamasis Direktyvos 2014/25/ES 70 ir 71 straipsnių arba
Direktyvos 2014/23/ES 31 ir 32 straipsnių, jeigu tame skelbime
pagrindžiamas perkančiojo subjekto sprendimas suteikti sutartį iš
anksto nepaskelbus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje, arba
— perkantysis subjektas informavo atitinkamus konkurso dalyvius ir
kandidatus apie sutarties sudarymą, jeigu kartu su ta informacija
pateikiama atitinkamų priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direk
tyvos 2014/25/ES 75 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos
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▼M3
75 straipsnio 3 dalies, arba Direktyvos 2014/23/ES 40 straipsnio
1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40 straipsnio
2 dalies. Ši galimybė taip pat taikoma šios direktyvos 2b
straipsnio pirmos pastraipos c punkte nurodytiems atvejams;
▼M2
b) ir bet kuriuo atveju nepasibaigus bent 6 mėnesių laikotarpiui, kuris
pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo sudaryta
sutartis.
2.
Visais kitais atvejais, įskaitant prašymus dėl peržiūros pagal 2e
straipsnio 1 dalį, prašymo dėl peržiūros pateikimo terminas nustatomas
pagal nacionalinę teisę, laikantis 2c straipsnio nuostatų.
▼B
II SKYRIUS

Atestavimas
▼M2
3a straipsnis
Pranešimo dėl savanoriško ex-ante skaidrumo turinys
2d straipsnio 4 dalies antroje įtraukoje nurodytame pranešime, kurio
formą turi patvirtinti Komisija, laikydamasi 3b straipsnio 2 dalyje nuro
dytos patariamosios procedūros, turi būti pateikiama tokia informacija:
a) perkančiojo subjekto pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;
b) sutarties objekto aprašymas;
c) perkančiojo subjekto sprendimo dėl sutarties suteikimo iš anksto
nepaskelbus apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
pagrindimas;
d) ūkio subjekto, kurio naudai buvo priimtas sprendimas suteikti sutartį,
pavadinimas ir kontaktiniai duomenys; ir
e) tinkamais atvejais – kita informacija, kuri perkančiojo subjekto
nuomone yra naudinga.

3b straipsnis
Komiteto procedūra
1.
Komisijai padeda Viešųjų sutarčių patariamasis komitetas, įsteigtas
pagal 1971 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 71/306/EEB (1) 1
straipsnį (toliau – Komitetas).
2.
Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
sprendimo 1999/468/EB nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteik
tais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2) 3 ir 7 straipsniai, laikantis jo 8
straipsnio nuostatų.
(1) OL L 185, 1971 8 16, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Spren
dimu 77/63/EEB (OL L 13, 1977 1 15, p. 15).
(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Spren
dimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

1992L0013 — LT — 17.04.2014 — 005.001 — 13
▼B
III SKYRIUS

Korekcinis mechanizmas
▼M2
8 straipsnis
Korekcinis mechanizmas
▼M3
1.
Komisija gali pradėti 2–5 dalyse numatytą procedūrą, jei prieš
sudarant sutartį mano, kad padaryta rimtų Bendrijos viešųjų pirkimų
srities teisės aktų pažeidimų vykdant sutarties suteikimo procedūrą,
kuriai taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23/ES, arba
susijusią su Direktyvos 2014/25/ES 26 straipsnio 1 dalimi, perkančiųjų
subjektų, kuriems ta nuostata taikoma, atveju.
▼M2
2.
Komisija turi informuoti suinteresuotą valstybę narę apie prie
žastis, dėl kurių ji nustatė, kad buvo padarytas rimtas pažeidimas, ir
prašo jį ištaisyti tinkamomis priemonėmis.
3.
Per 21 kalendorinę dieną nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo
dienos suinteresuota valstybė narė Komisijai turi pateikti:
a) savo patvirtinimą, kad pažeidimas ištaisytas;
b) argumentuotą paaiškinimą, kodėl pažeidimas nebuvo ištaisytas; arba
c) pranešimą, kad sutarties suteikimo procedūrą sustabdė perkantysis
subjektas savo iniciatyva arba remdamasis 2 straipsnio 1 dalies a
punkte numatytais įgaliojimais.
4.
Argumentuotas paaiškinimas, pateiktas pagal 3 dalies b punktą, be
kita ko, gali būti grindžiamas faktu, kad tariamas pažeidimas jau yra
teisminės peržiūros arba 2 straipsnio 9 dalyje minėtos peržiūros dalykas.
Tokiu atveju valstybė narė informuoja Komisiją apie tokių procesų
rezultatus, kai tik apie juos sužinoma.
5.
Paskelbus, kad sutarties suteikimo procedūra buvo sustabdyta
pagal 3 dalies c punktą, suinteresuota valstybė narė turi informuoti
Komisiją, kai sustabdymas atšaukiamas ar pradedama kita sutarties
procedūra, visiškai ar iš dalies susijusi su tuo pačiu objektu. Tokiu
nauju pranešimu turi būti patvirtinama, kad tariamas pažeidimas yra
ištaisytas, arba pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl pažei
dimas nebuvo ištaisytas.
▼B
IV SKYRIUS

Taikinimas
▼M2

__________
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▼B
V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos
▼M2
12 straipsnis
Įgyvendinimas
1.
Komisija, konsultuodamasi su Komitetu, gali paprašyti valstybių
narių pateikti informaciją apie nacionalinių peržiūros procedūrų veikimą.
2.
Kasmet valstybės narės turi pateikti Komisijai visų sprendimų,
kuriuos pagal 2d straipsnio 3 dalį priėmė jų peržiūros įstaigos, tekstą,
kartus su juos grindžiančiomis priežastimis.
12a straipsnis
Peržiūra
Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 20 d. Komisija atlieka šios direktyvos
įgyvendinimo peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai atas
kaitą apie jos veiksmingumą, ir, visų pirma, apie alternatyvių sankcijų ir
terminų veiksmingumą.
▼B
13 straipsnis
1.
Valstybės narės imasi priemonių, kurios, įsigaliojusios iki 1993 m.
sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Ispanijos Karalystė šių priemonių
imasi ne vėliau kaip 1995 m. birželio 30 d. Graikijos Respublika ir
Portugalijos Respublika šių priemonių imasi ne vėliau kaip 1997 m.
birželio 30 d. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją.
Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos
darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės 1 dalyje minėtas priemones įgyvendina tomis
pačiomis dienomis, kurios nustatytos Direktyvoje 90/531/EEB.
3.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje
priimtų vidaus teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.
14 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
▼M2

__________

