VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI PATEIKTAS KLAUSIMAS:
Įsigyjančioji organizacija energijos išteklių pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą
tiekėjams pateikti pasiūlyme kainą už reikiamus energijos išteklius, nurodant energijos ištekliaus
vieneto kainą. Tiekėjai pateikė energijos ištekliaus vieneto kainą, tačiau kiekvienas tiekėjas savo
pasiūlyme nurodė kainos paskaičiavimą konkrečiam mėnesiui pagal pasiūlyme tiekėjų pateiktą
formulę, pagal kurią kaina už energijos išteklius kiekvieną mėnesį kistų. Ar galima laikyti tinkamais
tiekėjų pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina už energijos išteklius būtų kintama ir perskaičiuojama
kiekvieną mėnesį?
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS ATSAKYMAS:
Įsigyjančioji organizacija, nustatydama pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje,
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 03 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių
energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų
tvarkos patvirtinimo“ (toliau - Taisyklių) nuostatas pirkimo dokumentuose reikalavimus, taip pat ir
kainos pateikimo formai, turi užtikrinti, kad tiekėjai laikytųsi įsigyjančiosios organizacijos nustatytų
pirkimo dokumentuose reikalavimų.
Pagal Taisyklių 62.20 papunkčio nuostatas įsigyjančioji organizacija pirkimo
dokumentuose turi numatyti, ar sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu bus indeksuojama
(ir jei bus – nustatyti jos indeksavimo sąlygas, formulę, tvarką ir kita). Taisyklių 124 punktas
nustato, jog draudžiama didinti energijos išteklių pirkimo kainą ar keisti jos nustatymo būdą per
visą sutarties galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas.
Pagal Taisyklių 62.20 papunkčio nuostatas kainos indeksavimas nelaikomas kainos keitimu.
Vadinasi, kitos aplinkybės, dėl kurių tiekėjų siūloma kaina keistųsi sutarties vykdymo metu,
laikytinos neatitinkančiomis Taisyklių reikalavimų.
Taigi, jeigu įsigyjančioji organizacija energijos išteklių pirkimo dokumentuose
nustatė, kad energijos išteklių pirkimo sutarties galiojimo metu kaina už energijos išteklius būtų
indeksuojama (nustatė jos indeksavimo sąlygas, formulę, tvarką ir kita), Tarnyba mano, kad tokiu
atveju, sutarties kainos kitimas perskaičiuojant kainą kiekvieną mėnesį (ją indeksuojant), jos
vykdymo metu laikytinas atitinkančiu Taisyklių ir pirkimo sąlygų reikalavimus ir, nesant kitoms
aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos situacijos vertinimui, pasiūlymai, kuriuose nurodyta kaina
būtų kintama ir perskaičiuojama kas mėnesį (indeksuojama), būtų laikytini tinkamais. Jeigu
įsigyjančioji organizacija nenurodė pirkimo dokumentuose perskaičiavimo galimybės, o paprašė
pateikti fiksuotą kainą, tokiu atveju ji tiekėjo pasiūlymą atmeta.
Atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus principus, 62 punkte nurodytą informaciją dėl
pirkimo dokumentų rengimo, taip pat į Taisyklių 121, 124 ir 126 punktų reikalavimus sutarties
sudarymui bei keitimui, įsigyjančioji organizacija labai aiškiai turi nurodyti sąlygas, susijusias su
kainos apskaičiavimu bei pateikimu pasiūlymuose, jos galimu kitimu (vadovaujantis Taisyklėmis)
vykdant sutartį. Kainos nustatymo ir jos perskaičiavimo sąlygos turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai
nurodytos pirkimo dokumentuose, o sudarant sutartį – ir joje.

