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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/21
z 23. decembra 2015,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné
obstarávanie (ECB/2015/51)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 127 a 128,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1
v spojení s článkom 3.1 a články 5, 16 a 24,

keďže:

(1)

Rada guvernérov rozhodla 10. júla 2014 o predĺžení mandátu Koordinačného úradu Eurosystému pre
obstarávanie (EPCO) do 31. decembra 2019. Dňa 7. januára 2015 Rada guvernérov určila Banque centrale du
Luxembourg ako hostiteľskú banku pre EPCO na toto obdobie.

(2)

Okrem národných centrálnych bánk môžu mať o účasť na činnosti EPCO a na jeho spoločných obstarávacích
konaniach záujem vnútroštátne orgány členských štátov, orgány a inštitúcie Únie alebo medzinárodné
organizácie. Takáto účasť by sa mala uskutočňovať za podmienok stanovených Radou guvernérov. Tieto
podmienky by mali byť obdobné ako podmienky, ktoré sa uplatňujú na centrálne banky.

(3)

Rada guvernérov prijala 13. novembra 2014 usmernenie o obstarávaní eurobankoviek (1). Navyše právne
predpisy Únie v oblasti obstarávania boli zmenené prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/24/EÚ (2), ktorá podporuje spoločné obstarávanie tovarov a služieb a použitie určitých centralizovaných
metód obstarávania. Rada guvernérov by chcela využiť tieto aktualizované právne predpisy podporou účasti na
spoločných obstarávaniach.

(4)

Zistenie a posúdenie potenciálnych prípadov spoločného obstarávania má medzi úlohami EPCO prioritné
postavenie a odstúpenie od spoločných obstarávaní je možné len vo vopred stanovených lehotách.

(5)

S cieľom zefektívniť rozpočtové postupy EPCO a podporiť ďalšie úsilie v súvislosti s vedením spoločných
obstarávaní Rada guvernérov 7. januára 2015 schválila použitie finančného rámca na krytie viacročného
rozpočtu. Rada guvernérov tiež upravila plánovanie obstarávania tak, aby bolo flexibilnejšie, pričom EPCO
pripraví priebežný plán obstarávania, ktorý každoročne schvaľuje Rada guvernérov.

(6)

Efektívnosť a účinnosť EPCO by sa mala vyhodnotiť pred skončením jeho mandátu.

(7)

Rozhodnutie ECB/2008/17 (3) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(1) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému
(ECB/2014/44) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 29).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
(Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(3) Rozhodnutie ECB/2008/17 zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie
(Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 76).
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny rozhodnutia ECB/2008/17
Rozhodnutie ECB/2008/17 sa mení takto:
1. V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 (*).

(*) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a
obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 29).“
2. V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.

EPCO vykonáva nasledujúce základné úlohy:

a) zisťuje potenciálne prípady spoločného obstarávania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia alebo
mimo neho na základe požiadaviek na obstarávanie, ktoré centrálne banky zasielajú EPCO;
b) v potrebnom rozsahu pripravuje a aktualizuje ročný plán obstarávania pre spoločné obstarávacie konanie
založené na hodnotení uvedenom pod písmom a);
c) pripravuje spoločné požiadavky v spolupráci s centrálnymi bankami, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom
obstarávacom konaní;
d) podporuje centrálne banky v spoločnom obstarávacom konaní;
e) podporuje centrálne banky v obstarávaní, ktoré súvisí so spoločnými projektmi Európskeho systému centrálnych
bánk, ak o to požiada centrálna banka, ktorá vedie projekt.
EPCO môže vykonávať aj iné úlohy ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, najmä uľahčovať prijatie najlepších postupov
obstarávania v rámci Eurosystému a rozvíjať infraštruktúru (napr. zručnosti, funkčné nástroje, informačné systémy,
procesy), ktorá je potrebná pre spoločné obstarávanie.“
3. V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4.
Centrálne banky financujú rozpočet EPCO v súlade s pravidlami prijatými Radou guvernérov, pričom tento
rozpočet môže byť založený na finančnom rámci pokrývajúcom niekoľko rokov alebo na návrhu ročného rozpočtu,
a môže zahŕňať stimuly na podporu vedenia projektov spoločného obstarávania.“
4. V článku 3 sa odsek 7 nahrádza takto:
„7.
Včas pred skončením svojho mandátu uskutoční Riadiaci výbor EPCO hodnotenie efektívnosti a účinnosti
fungovania EPCO. Na základe tohto hodnotenia Rada guvernérov rozhodne, či je potrebné vykonať výberové konanie
na novú hostiteľskú centrálnu banku.“
5. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Po zistení potenciálnych prípadov pre spoločné obstarávacie konanie EPCO vyzve centrálne banky, aby sa
zúčastnili na spoločnom obstarávacom konaní. Centrálne banky v dostatočnom predstihu informujú EPCO, či sa
plánujú zúčastniť na spoločnom obstarávacom konaní a, ak je to tak, oznámia svoje obchodné podmienky EPCO. Ak
sa uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania nevyžaduje, môže centrálna banka odstúpiť z účasti na
spoločnom obstarávacom konaní, kým sa na účasť formálne nezaviaže. Ak sa vyžaduje uverejnenie oznámenia
o vyhlásení zadávacieho konania, môže centrálna banka odstúpiť z účasti kedykoľvek pred uverejnením oznámenia
o vyhlásení zadávacieho konania.“
6. V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
EPCO každoročne predkladá Rade guvernérov na schválenie aktualizovaný plán obstarávania pre spoločné
obstarávacie konania vrátane uvedenia vedúcich centrálnych bánk. Rada guvernérov rozhodne o pláne obstarávania
a jeho implementácii po konzultácii s Riadiacim výborom EPCO.“
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7. Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
Účasť iných inštitúcií
Rada guvernérov môže vyzvať národné centrálne banky členských štátov, ktoré ešte neprijali euro, aby sa zúčastnili
na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní za rovnakých podmienok ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na
centrálne banky Eurosystému. Rada guvernérov môže navyše vyzvať vnútroštátne orgány členských štátov, orgány
a inštitúcie Únie alebo medzinárodné organizácie, aby sa zúčastnili na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom
konaní za podmienok, ktoré vo výzve stanoví Rada guvernérov. Každá takáto výzva sa týka len spoločného
obstarávania tovaru a služieb na uspokojenie bežných potrieb centrálnych bánk a vyzvaných subjektov, a stanovené
podmienky musia byť obdobné ako podmienky, ktoré sa uplatňujú na centrálne banky Eurosystému.“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. decembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI

