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2 Taisyklių priedas 

 

PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

1. Suinteresuoto ūkio subjekto, siekiančio dalyvauti Procese ir, laimėjimo atveju, sudaryti Sutartį, 

atžvilgiu privalo nebūti pašalinimo pagrindų (I lentelė žemiau) ir jis privalo atitikti keliamus 

Kvalifikacijos reikalavimus (II lentelė žemiau): 

2. Pašalinimo pagrindai: 

I lentelė: 

I. Pašalinimo pagrindai Dokumentai, patvirtinantys 

pašalinimo pagrindo nebuvimą 

1.1. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/ar Dalyvis su 

kitais Suinteresuotas ūkio subjektais ir/ar Dalyviais 

yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti arba 

kurie iškreipia Suinteresuotų ūkio subjektų ir/ar 

Dalyvių konkurenciją Procese ir Komanda turi 

pakankamai tai patvirtinančių duomenų . 

Komanda nereikalauja papildomų 

dokumentų, patvirtinančių atitiktį šiam 

reikalavimui. (Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis pašalinamas iš 

Proceso, jei Komanda turi patvirtinančių 

duomenų dėl šio pagrindo neatitikties). 

1.2. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/ar Dalyvis 

Proceso metu pateko į interesų konflikto situaciją 

(interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai Amber 

Grid darbuotojai, Komandos nariai ar ekspertai, 

dalyvaujantys Proceso procedūroje ar galintys daryti 

įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį 

finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį 

suinteresuotumą, galintį neigiamai paveikti Proceso 

procedūroje priimamų sprendimų nešališkumą ir 

nepriklausomumą) ir atitinkamos padėties negalima 

ištaisyti. 

 

Komanda nereikalauja papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam 

reikalavimui. (Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis pašalinamas iš 

Proceso, jei Komanda turi patvirtinančių 

duomenų dėl šio pagrindo neatitikties). 

1.3. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/ar Dalyvis 

dalyvavo pasirengiant Procesui (Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis konsultavo Amber Grid arba 

kitaip padėjo pasirengti Procesui) ir dėl to gali būti 

pažeista konkurencija ir atitinkamos padėties 

negalima ištaisyti. 

Komanda nereikalauja papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam 

reikalavimui. (Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis pašalinamas iš 

Proceso, jei Komanda turi patvirtinančių 

duomenų dėl šio pagrindo neatitikties). 

1.4. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/ar Dalyvis 

Proceso procedūrų metu nuslėpė informaciją ar 

pateikė melagingą informaciją apie pašalinimo 

pagrindų nebuvimą ir atitiktį Kvalifikacijos 

reikalavimams. 

 

Komanda nereikalauja papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam 

reikalavimui. (Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis pašalinamas iš 

Proceso, jei Komanda turi patvirtinančių 

duomenų dėl šio pagrindo). 

1.5. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/ar Dalyvis 

Proceso metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas 

daryti įtaką Komandos sprendimams, gauti 

konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam 

neteisėtą pranašumą Procese, ar teikė klaidinančią 

informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Komandos 

sprendimams dėl Suinteresuotų ūkio subjektų ir/ar 

Komanda nereikalauja papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam 

reikalavimui. Suinteresuotas ūkio 

subjektas ir/ar Dalyvis pašalinamas iš 

Proceso, jei Komanda turi patvirtinančių 

duomenų dėl šio pagrindo neatitikties). 
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Dalyvių pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, 

laimėtojo nustatymo. 

 

3. Jeigu Suinteresuotas ūkio subjektas ir/arba Dalyvis atitinka I lentelėje nustatytus pašalinimo 

pagrindus, Komanda gali jo nepašalinti iš Proceso, jeigu yra visos šios sąlygos kartu:  

3.1. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/arba Dalyvis pateikė Komandai informaciją apie tai, kad, 

siekdamas įrodyti savo patikimumą, jis ėmėsi atitinkamų priemonių, įskaitant technines, 

organizacines, personalo valdymo priemones, skirtas tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų 

prevencijai; 

3.2. Komanda įvertino Suinteresuoto ūkio subjekto ir/arba Dalyvio informaciją, pateiktą pagal šio 

Taisyklių priedo 3.1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi 

Suinteresuotas ūkio subjektas ir/arba Dalyvis, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra 

pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar 

pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komanda turi pateikti Suinteresuotam ūkio subjektui ir/arba 

Dalyviui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 4 Dienas nuo 3.1 punkte nurodytos 

Suinteresuoto ūkio subjekto ir/arba Dalyvio informacijos gavimo; 

3.3. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/arba Dalyvis galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra 

pašalintas iš Proceso procedūrų. 

4. Kvalifikacijos reikalavimai: 

II lentelė: 

Kvalifikacijos reikalavimai Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti 

1.1. ACER (Assessment of EU gas markets 

according to Gas Target Model metrics) 2020 m. 

vertinimu ES dujų prekybos vieta, kurioje veikia 

Dalyvio valdoma birža, yra reitinguojama ne mažiau 

kaip "besivystanti prekybos rinka" (angl. "Emerging 

Hub").  

Pateikiama (ACER) Energetikos 

reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 

agentūros 2020 m. gamtinių dujų vidaus 

rinkų stebėsenos rezultatų metinė 

ataskaita (angl. ACER Annual Report On 

The Results Of Monitoring The Internal 

Natural Gas Markets In 2020) 

1.2. Dalyvis turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių  

prekybos trumpalaikių sandorių (angl. SPOT) 

produktais organizavimo patirtį bent vienoje iš ES 

dujų prekybos vietų. 

Pateikiama Dalyvio vadovo arba kito 

tinkamai įgalioto asmens, pasirašyta 

deklaracija (pažyma) apie Dalyvio 

prekybos trumpalaikių sandorių (angl. 

SPOT) produktais organizavimo patirtį 

bent vienoje iš ES dujų prekybos vietų. 

1.3. Dalyvis turi ne mažesnę kaip 36 mėnesių 

prekybos ilgalaikių sandorių produktais organizavimo 

patirtį bent vienoje iš ES dujų prekybos vietų. 

 

Pateikiama Dalyvio vadovo arba kito 

įgalioto asmens, pasirašyta deklaracija 

(pažyma) apie Dalyvio prekybos 

ilgalaikių sandorių produktais 

organizavimo patirtį bent vienoje iš ES 

dujų prekybos vietų. 

 

5. Jeigu Suinteresuotas ūkio subjektas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Proceso 

dokumentuose nurodytų atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams patvirtintų dokumentų, jis turi teisę 

pateikti kitus Komandai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad Suinteresuotas ūkio 

subjektas atitinka keliamus reikalavimus. 

6. Suinteresuotas ūkio subjektas ir/arba Dalyvis taip pat neprivalo pateikti dokumentų, 

patvirtinančių Dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nustatytiems Kvalifikacijos 

reikalavimams, jeigu Komanda turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija 

tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje 
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narėje. Užsienio Suinteresuoti ūkio subjektai ir/arba Dalyviai savo paraiškoje (kartu su ja 

teikiamuose dokumentuose) turi nurodyti tokias duomenų bazes ir visus prisijungimo duomenis, 

reikalingus susipažinimui su tokiais duomenimis. Lietuvos Suinteresuotų ūkio subjektų ir/arba 

Dalyvių atžvilgiu, atskirai informuoti Komandos apie tokias bazes nereikalaujama. Šioje 

pastraipoje nurodytus duomenis Komanda patikrins ir užfiksuos Paraiškų pateikimo termino 

pabaigos dieną. 

7. Pateikiami užsienio valstybių išduoti dokumentai, įrodantys Suinteresuoto ūkio subjeko ir/arba 

Dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą ar atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams, turi būti 

legalizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 

1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Aposttille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo 

panaikinimo (jei taikoma). 

8. Suinteresuoto ūkio subjekto ir/arba Dalyvio, pageidaujančio dalyvauti Procese, atžvilgiu privalo 

nebūti visų aukščiau nurodytų pašalinimo pagrindų ir jis privalo atitikti visus aukščiau nurodytus 

Kvalifikacijos reikalavimus bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 

9. Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, negalima remtis subrangovų arba kitų 

ūkio subjektų pajėgumais. 


