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lnformuojame, kad nesutinkame, jog viesai biitq skelbiamos UAB ,,Soteja" pasiulyme,
pateiktame vie5ajam pirkimui ,,Maisto produktai", nurodytos kainos sudetines dalys, t.y. konkrediq
produktr4 kainos.

Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymo (toliau - VPD 6 str. I d. imperatyviai
nurodyta, kad ,,Perkandioji organizacij4 Vie5ojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti
asmenys, nepaZeisdami istatymq reikalavimq, ypal del sudarytq pirkimo sutardirl skelbimo ir
informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta Sio istatymo 41,74,
79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkandiajai
organizacijai pateiktos tiekejo informacijos, kurios konfidencialum4 nurode tiekejas. Toki4
informacij4 sudaro visq pirma komercine (gamybine) paslaptis ir konfidencialieji pasifllymq
aspektai. Pasi[lyme nurodyta prekiq, paslaugrl ar darbq kaina, i5slryrus jos sudedam4sias dalis,
nera laikoma konfidencialia informacija. Dalyviq reikalavimu perkandioji organizacrja turi juos
supaZindinti su kitq dalyviq pasifllymais, i5skyrus t4 informacij4, kuri4 dalyviai nurode kaip
,,konfidenciali4''. Be to, teismai yra ne kart4 konstatavg, kad kilus abejonei del informacijos
konfidencialumo, perkandioji organizacija turi kreiptis i tiekej4, praiant nurodyti, ar informacijayra
konfidenciali. Jei tiekejo pasifilyme nenurodyta, kad yra teikiarna konfidenciali informacda,
perkandioji organizacij a gali suabejoti, ar ivykdZiusi tiekejo pra5ym4, nepaZeis konfidbncialios
informacijos apsaugos, todel goli h,reiptis i tiekej4 jo klausdama, ar i5 tiesq visa informacda vie5a.
Tai ai5kintina perkandiosios organizacijos pareiga uZtikrinti tiekejq s4zining4 varZym4si
neapsiribojant konkrediomis VPf itvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis (Zr. mutatis mutandis
Lietuvos Auk5diausiojo Teismo Civiliniq bylq skyriaus teisejq kolegijos 2013 m. birZelio 25 d.
nutarti, priimt4 civilineje byloje UAB ,,VSA Vilnius" v. UAB ,,Jonavos paslaugos ", bylos Nr. 3K-3-
34012013)

Patvirtiname, kad UAB ,,Sot6ja" pasi[lyme, pateiktame vieSajam pirkimui ,,Maista
produktai", nurodytos kainos sudetines dalys, konkrediq produktq kainos, yra konfidenciali
informacija, turinti reik5mes UAB,,Soteja" veiklai ir atitinkanti Civilinio kodekso 1.116 sh.
nuostatas.

Komercines paslapties apsauga siejama b[tent su jos slaptumu (nevie5umu). Kad bDtq
laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti Siuos poZymius:

1) informacija turi biiti slapta (nevie5a). Slaptumas yra fakto, o ne teises klausimas.
Komercing paslapti sudaro tik tokia informacij4 kuri nera visuotinai Zinoma ar laisvai prieinama
tretiesiems asmenims. Tai, kad nurodyta informacija ,ondra visuotinai Linoma", nerei5kia, jog
informacija tud bflti absoliudiai slapta;

2) informacija turi tureti tikrg ar potenciali4 komercing (gamybing) vertg del to, kad jos
neZino tretieji asmenys ir ji negali bflti laisvai prieinama. Tam, kad informacija sudarytq komercing
paslapti, nepakanka, kad ji bfltq slapta, nes tokiu atveju tai tiesiog bDtq paslaptis, o ne komercine
paslaptis. Komercine paslaptis turi suteikti jos turetojui konkurencini prana5um4, t. y. tam tikry
verslo privalumq, gamybinio prana5umo, finansines naudos ir pan.;

3) informacija turi bfiti slapta del jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas jq yra
patikejgs, protingq pastangq i5saugoti jos slaptumq(L/ff nutartis civ. b. Nr. 3K-3-326/2012; I-tlT
nutartis civ. b. Nr. 3K-3-495/2013).



UAB ,,Soteja" konkrediq produktq kainas laiko komercine paslaptimi. Primename, kad
VPI nurodyta, kad perkandioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas
prie5tarauja teises aktams, kenkia visuomen€s interesams, teisetiems tiekejrl komerciniams
interesams arba tnrkdo uZtikrinti sqZining4 konkurencij 4.

Norime atkreipti J[sq demesi i tai, kad Lietuvos Auk5diausiasis teismas yra i5aiSkings, kad
yra teisi5kai nepagristi argumentai, kad Saliq gindo santykiams netaikytinas VP| jei jie kyla ne i5
konkurso rezultatq, o vie5ojo pirkimo sutarties vykdymo. Kasacinis teismas konstatuoja, kad nors
pagal VP{, sudarius vie5ojo pirkimo sutarti, pirkimas pasibaigia (VPI 7 straipsnio 2 dalies 1

punktas), tadiau perkandiosios organizacijos ir tiekejo vieSojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia
(ir. pagal analogij4 Lietuvos Auk3diausiojo Teismo Civiliniq bylq skyriaus teisejq kolegijos
nutartis, priimtas civilineje byloje Nr. 3K-3-42512010, civilineje byloje Nr.3K-3-32012011
civilineje byloje Nr. 3K-3-7512013 ir kt.).

PaZymetina, kad nei Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo, kultiiros ir
turizmo pletros reikalq valdybos Svietimo ir ugdymo skyriaus nuostatuose, patvirtintuose Kauno
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2012 m. geguZes 4 d. isakymu Nr. A-1681, nei jq
pakeitime, patvirtintame Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2014 m. vasario
28 d. isakymu Nr. ,4'-603, ndra numatSrta Svietimo ir ugdymo skyriaus teise ar funkcija itakoti
Kauno miesto ugdymo istaigq vie5uosius pirkimus ar susipaZinti su vie5iesiems pirkimams
pateiktais pasitrlymais. Primename, kad VPI itvirtinta, kad VieSqiq pirkimq kontrolg atlieka Vie5qiq
pirkimq tamyba ir igaliotos valstybes institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimu igalioti Europos S4jungos ar atskirq valstybiq finansing param4 administruojantys vie5ieji
juridiniai asmenys pagal savo kompetencij4, tuo tarpu kiti asmenys negali susipaiinti su

informacija, i3skynrs teises aktuose nustatytus atvejus.
AtsiZvelgiant i tai, kas nurodyt4 perkandiajai organizacijai pavie5inus UAB ,,Sot€ja"

konfidenciali4 informacij4 b0sime priversti ginti savo paZeistas teises teises aktq nustatyta tvarka ir
reikalauti Zalos atlyginimo.
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