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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/956
af 7. juni 2016
om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) til fastsættelse af regler om udbud
(ECB/2016/17)
DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 11.6,
under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske
Centralbank (1), særlig artikel 19, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Af hensyn til klarhed er det nødvendigt yderligere at præcisere nogle af reglerne i Den Europæiske Centralbanks
afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) (2).

(2)

Afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer
Afgørelse (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) ændres som følger:
1) Artikel 8, stk. 2, erstattes af følgende:
»2.
ECB kan bestille supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder fra den oprindelige
entreprenør, uanset deres værdi, forudsat at de nødvendige ændringer, der skal foretages i den oprindelige kontrakt,
ikke er væsentlige.
Ændringer anses for at være væsentlige, hvis de ændrer kontraktens overordnede karakter, navnlig hvis en eller flere
af følgende betingelser er opfyldt:
a) ændringen indfører betingelser, som, hvis de havde været en del af den oprindelige udbudsprocedure, ville have
givet andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end
det oprindeligt accepterede, eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren
b) ændringen ændrer kontraktens økonomiske balance til entreprenørens fordel på en måde, som den oprindelige
kontrakt ikke gav mulighed for
c) ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde
d) en ny entreprenør erstatter den entreprenør, som oprindelig var blevet tildelt kontrakten, i andre tilfælde end dem,
der er nævnt i stk. 4.
Ændringer anses under alle omstændigheder ikke for at være væsentlige, hvis deres samlede værdi forbliver under
a) de relevante tærskler i artikel 4, stk. 3, og b) 10 % af værdien af den oprindelige kontrakt for vareindkøb og
tjenesteydelser eller 15 % af værdien af den oprindelige bygge- og anlægskontrakt.«
2) I artikel 11 udgår sidste punktum i stk. 3.
3) I artikel 12 udgår sidste punktum i stk. 4.
4) I artikel 24 udgår stk. 1.
(1) EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/245 af 9. februar 2016 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/2) (EUT L 45 af
20.2.2016, s. 15).
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5) Artikel 30, stk. 7, erstattes af følgende:
»7.
Hvis en ansøger eller en tilbudsgiver eller en virksomhed med tilknytning til ansøgeren eller tilbudsgiveren har
været involveret i forberedelsen af en udbudsprocedure, eksempelvis ved at rådgive om udbudstrategi eller udarbejde
specifikationer, træffer ECB passende foranstaltninger til sikring af, at konkurrencen ikke forvrides som følge af
ansøgerens eller tilbudsgiverens deltagelse. ECB kan udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra proceduren, hvis det
er nødvendigt af hensyn hertil. Før en udelukkelse skal ansøgeren eller tilbudsgiveren gives mulighed for at bevise, at
deres tidligere involvering ikke er konkurrenceforvridende.«
6) Artikel 35, nr. 3, erstattes af følgende:
»3. ECB udvælger de leverandører, der anmodes om at deltage i udbudsproceduren, enten blandt de tilbudsgivere,
som er optaget i et dynamisk indkøbssystem, eller hvis der ikke findes et sådant system, fra en liste over egnede
leverandører, der er opstillet efter en opfordring til interessetilkendegivelse. Hvis en sådan liste ikke er opstillet,
udvælger ECB efter eget skøn de leverandører, der opfordres til at deltage, på grundlag af en grundig
markedsanalyse, under iagttagelse af eventuelle grænseoverskridende interesser, som bekræfter leverandørernes
egnethed og deres interesse i at deltage i proceduren. Markedsanalysen kan omfatte en offentliggørelse af
kontraktmuligheden i et elektronisk indkøbssystem. Som alternativ hertil kan ECB offentliggøre en udbudsbe
kendtgørelse på sit websted eller anvende andre egnede medier. I dette tilfælde udvælges de leverandører, der
opfordres til at deltage i udbudsproceduren, på grundlag af de modtagne bud. Andre leverandører, der opfylder
de samme kriterier, kan også opfordres til at deltage i udbudsproceduren.«
7) Artikel 35, nr. 4, erstattes af følgende:
»4. Hvis værdien af en tjenesteydelseskontrakt, jf. artikel 6, stk. 2, eksklusive moms, er større end eller lig med
750 000 EUR, skal ECB offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. De leverandører, der opfordres til
at deltage i udbudsproceduren, udvælges på grundlag af de modtagne bud. Andre leverandører, der opfylder de
samme kriterier, kan også opfordres til at deltage i udbudsproceduren.«
8) Første punktum i artikel 41, stk. 2, erstattes af følgende:
»Udbudsprocedurer, som er påbegyndt før ikrafttrædelsen af denne afgørelse, skal afsluttes i overensstemmelse med
afgørelse ECB/2007/5.«
Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 1. juli 2016.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. juni 2016.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

