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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/956
ze dne 7. června 2016,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2), kterým se stanoví pravidla pro zadávání
zakázek (ECB/2016/17)
VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto
statutu,
s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální
banky (1), a zejména na článek 19 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Některá pravidla stanovená v rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) (2) je třeba
v zájmu srozumitelnosti dále zpřesnit.

(2)

Rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) se mění takto:
1) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
ECB si může od původního zhotovitele objednat dodatečné výrobky, služby či stavební práce bez ohledu na
jejich hodnotu za předpokladu, že nezbytné změny původní zakázky nejsou podstatné.
Změny se považují za podstatné, pokud mění celkovou povahu zakázky, zejména pokud je splněna alespoň jedna
z těchto podmínek:
a) změna zavádí podmínky, které, pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, by umožnily přístup jiných
zájemců než těch, kteří byli původně vybráni, nebo přijetí jiné nabídky, než byla původně přijata, nebo by k účasti
na zadávacím řízení přilákaly další účastníky;
b) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy zakázky ve prospěch dodavatele, a to způsobem, který
v původní smlouvě na zakázku není upraven;
c) změna vede k významnému rozšíření rozsahu zakázky;
d) nový dodavatel nahrazuje dodavatele, kterému byla původní zakázka zadána, v jiných případech, než které jsou
stanoveny v odstavci 4.
Změny se v žádném případě nepovažují za podstatné, pokud je jejich kumulativní hodnota nižší než a) příslušná
prahová hodnota uvedená v čl. 4 odst. 3 a b) 10 % hodnoty původní zakázky na dodávky a služby nebo 15 %
hodnoty původní zakázky na stavební práce.“
2) V článku 11 se zrušuje poslední věta odstavce 3.
3) V článku 12 se zrušuje poslední věta odstavce 4.
4) V článku 24 se zrušuje odstavec 1.
(1) Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.
(2) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/245 ze dne 9. února 2016, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek
(ECB/2016/2) (Úř. věst. L 45, 20.2.2016, s. 15).
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5) V článku 30 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
„7. Pokud se zájemce či uchazeč nebo podnik se vztahem k zájemci či uchazeči podílel na přípravě zadávacího
řízení, např. poskytováním poradenství ohledně strategie zadávání zakázek nebo vypracování specifikací, přijme ECB
příslušná opatření, aby zajistila, že účastí tohoto zájemce nebo uchazeče nebude narušena hospodářská soutěž. Je-li
to pro tento účel nezbytné, může ECB příslušného zájemce nebo uchazeče z řízení vyloučit. Před vyloučením musí
mít zájemce nebo uchazeč možnost prokázat, že jeho předchozí účast nenarušuje hospodářskou soutěž.“
6) V článku 35 se bod 3 nahrazuje tímto:
„3) ECB vybere dodavatele, kteří jsou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, z uchazečů přijatých do dynamického
nákupního systému, nebo pokud tento systém nebyl zřízen, ze seznamu vhodných dodavatelů sestaveného po
výzvě k vyjádření zájmu. Pokud tento seznam nebyl vytvořen, vybere ECB dodavatele, kteří budou vyzváni, podle
vlastního uvážení na základě řádné tržní analýzy, přičemž zohlední případný přeshraniční zájem a ověří
vhodnost dodavatelů a jejich zájem zúčastnit se řízení. Tržní analýza může zahrnovat uveřejnění příležitosti
ucházet se o zakázku v elektronickém systému zadávání zakázek. ECB může alternativně zveřejnit oznámení
o zahájení zadávacího řízení na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím jiných vhodných médií.
V tomto případě jsou dodavatelé, kteří jsou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, vybíráni na základě
obdržených odpovědí. Ostatní dodavatelé, kteří splňují tatáž kritéria, mohou být rovněž vyzváni k účasti
v nabídkovém řízení.“
7) V článku 35 se bod 4 nahrazuje tímto:
„4) Je-li hodnota zakázky na služby uvedené v čl. 6 odst. 2, bez DPH, vyšší než 750 000 EUR nebo se této částce
rovná, je ECB povinna uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku. Dodavatelé, kteří
jsou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, jsou vybíráni na základě obdržených odpovědí. Ostatní dodavatelé,
kteří splňují tatáž kritéria, mohou být rovněž vyzváni k účasti v nabídkovém řízení.“
8) V článku 41 se první věta odstavce 2 nahrazuje tímto:
„Nabídková řízení, která byla zahájena před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, budou dokončena podle
rozhodnutí ECB/2007/5.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. července 2016.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. června 2016.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

