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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/21
ze dne 23. prosince 2015,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné
zadávání zakázek (ECB/2015/51)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1 ve
spojení s článkem 3.1 a články 5, 16 a 24 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. července 2014 Rada guvernérů rozhodla o prodloužení mandátu Koordinačního úřadu Eurosystému pro
zadávání zakázek (EPCO) do 31. prosince 2019. Dne 7. ledna 2015 Rada guvernérů určila Banque centrale du
Luxembourg jako hostitelskou banku pro EPCO na toto období.

(2)

Kromě národních centrálních bank mohou mít o účast na činnosti EPCO a v jeho společných nabídkových
řízeních zájem též vnitrostátní orgány členských států, orgány a instituce Unie nebo mezinárodní organizace.
Tato účast by se měla uskutečňovat za podmínek stanovených Radou guvernérů. Tyto podmínky by měly být
podobné podmínkám, které platí pro centrální banky.

(3)

Dne 13. listopadu 2014 přijala Rada guvernérů obecné zásady o zadávání zakázek na eurobankovky (1). Právní
předpisy Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek byly změněny přijetím směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU (2), která podporuje společné zadávání zakázek na zboží a služby a používání některých
centralizovaných technik nákupu. Rada guvernérů se snaží využít aktualizovaných právních předpisů podporou
účasti na společném zadávání zakázek.

(4)

Zjišťování a hodnocení příležitostí ke společnému zadávání zakázek má mezi úkoly EPCO prioritní postavení
a odstoupení od společného zadávání zakázek je možné jen v předem stanovených lhůtách.

(5)

S cílem zefektivnit rozpočtové postupy EPCO a podpořit další úsilí v souvislosti s vedením společného zadávání
zakázek Rada guvernérů dne 7. ledna 2015 schválila používání finančního rámce ke krytí víceletého rozpočtu.
Rada guvernérů rovněž upravila plánování zadávání zakázek tak, aby bylo flexibilnější, přičemž EPCO připraví
průběžný plán zadávání zakázek, který bude Rada guvernérů každoročně schvalovat.

(6)

Efektivita a účinnost EPCO by měly být vyhodnoceny před skončením jeho mandátu.

(7)

Rozhodnutí ECB/2008/17 (3) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

(1) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek
Eurosystému (ECB/2014/44) (Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 29).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice
2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
(3) Rozhodnutí ECB/2008/17 ze dne 17. listopadu 2008, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek
(Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 76).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny rozhodnutí ECB/2008/17
Rozhodnutí ECB/2008/17 se mění takto:
1) V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 (*).

(*) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby
a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 29).“
2) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.

EPCO plní tyto základní úkoly:

a) zjišťuje příležitosti ke společnému zadávání zakázek, které spadají do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí nebo
i mimo ně, na základě požadavků na zadávání zakázek, které centrální banky zasílají EPCO;
b) na základě hodnocení podle písmene a) připravuje a podle potřeby aktualizuje roční plán zadávání zakázek pro
společná nabídková řízení;
c) připravuje společné požadavky ve spolupráci s centrálními bankami, které se účastní společného nabídkového
řízení;
d) podporuje centrální banky ve společných nabídkových řízeních;
e) podporuje centrální banky při zadávání zakázek týkajících se společných projektů Evropského systému
centrálních bank, pokud o to požádá centrální banka, která projekt vede;
EPCO může plnit též jiné než výše uvedené úkoly, zejména napomáhat k přijetí osvědčených postupů v oblasti
zadávání zakázek v rámci Eurosystému a rozvíjet infrastrukturu (např. dovednosti, funkční nástroje, informační
systémy, procesy) potřebnou ke společnému zadávání zakázek.“
3) V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Centrální banky financují rozpočet EPCO v souladu s pravidly přijatými Radou guvernérů, přičemž tento
rozpočet může být založen na finančním rámci pokrývajícím několik let nebo na návrhu ročního rozpočtu a může
zahrnovat pobídky na podporu vedení projektů společného zadávání zakázek.“
4) V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
„7.
Řídící výbor EPCO provede ve vhodné lhůtě před skončením mandátu EPCO hodnocení efektivnosti
a účinnosti jeho činnosti. Na základě tohoto hodnocení Rada guvernérů rozhodne o tom, zda je nutné uskutečnit
výběrové řízení na novou hostitelskou centrální banku.“
5) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Poté, co zjistí příležitost ke společnému zadávání zakázek, vyzve EPCO centrální banky, aby se zúčastnily
společného nabídkového řízení. Centrální banky informují EPCO v dostatečném předstihu o tom, zda se hodlají
účastnit společného nabídkového řízení, a je-li tomu tak, oznámí své obchodní podmínky EPCO. V případech, kdy se
nevyžaduje uveřejnění oznámení o zakázce, může centrální banka od účasti ve společném nabídkovém řízení
odstoupit do okamžiku, kdy se k účasti formálně zavázala. V případech, kdy se vyžaduje uveřejnění oznámení
o zakázce, může centrální banka od účasti odstoupit kdykoli před uveřejněním oznámení o zakázce.“
6) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
EPCO předkládá Radě guvernérů každoročně ke schválení aktualizovaný plán zadávání zakázek pro společná
nabídková řízení včetně uvedení vedoucích centrálních bank. Rada guvernérů přijme rozhodnutí o plánu zadávání
zakázek a jeho provádění po konzultaci s řídícím výborem EPCO.“
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7) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Účast dalších institucí
Rada guvernérů může vyzvat národní centrální banky členských států, které dosud nepřijaly euro, aby se zúčastnily
činnosti EPCO a společných nabídkových řízení za stejných podmínek jako jsou ty, které platí pro centrální banky
Eurosystému. Rada guvernérů může dále vyzvat vnitrostátní orgány členských států, orgány a instituce Unie nebo
mezinárodní organizace, aby se zúčastnily činnosti EPCO a společných nabídkových řízení za podmínek, které Rada
guvernérů ve výzvě stanoví. Každá taková výzva se týká pouze společného zadávání zakázek na zboží a služby
k uspokojení společných potřeb centrálních bank a vyzvaných subjektů, přičemž stanovené podmínky musí být
podobné těm, které platí pro centrální banky Eurosystému.“
Článek 2
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. prosince 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

