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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 27 januari 2009
tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding
(ECB/2009/2)
(2009/154/EG)
zich schuldig gemaakt hebben aan dergelijke feiten of
tegenstrijdige belangen hebben, uitgesloten te worden
van toekomstige door de ECB uit te schrijven inschrij
vingprocedures. De regels voor een dergelijke uitsluiting
dienen te worden verduidelijkt in Besluit ECB/2007/5.

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op artikel 11.6 van de Statuten van het Europees Stelsel
van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,
Gelet op Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende
goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Cen
trale Bank (1), inzonderheid artikel 19,
Overwegende hetgeen volgt:
De drempels voor openbareaanbestedingsprocedures
zoals omschreven in Richtlijn 2004/18/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betref
fende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten (2) werden gewijzigd door Verordening (EG)
nr. 1422/2007 van de Commissie van 4 december
2007 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en
2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedu
res voor het plaatsen van opdrachten (3). Hoewel de Eu
ropese Centrale Bank (ECB) niet onderworpen is aan
Richtlijn 2004/18/EG, is zij voornemens dezelfde drem
pels toe te passen op haar openbareaanbestedingsproce
dures.

(1)

Ter bevordering van de transparantie en de concurrentie,
in het bijzonder voor aanbestedingen onder de drempels
van Besluit ECB/2007/5 van 3 juli 2007 tot vaststelling
van de regels inzake aanbesteding (4), is de ECB voorne
mens lijsten op te maken van geschikte leveranciers die
kunnen worden uitgenodigd in te schrijven op aanbeste
dingen onder de drempels of deel te nemen aan openbare
aanbestedingen. De lijsten worden opgemaakt na de pu
blicatie van oproepen tot het indienen van blijken van
belangstelling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(2)

Ter vermijding van onregelmatigheden, de bestrijding van
fraude en corruptie en ter bevordering van een deugdelijk
en goed beheer, dienen gegadigden of inschrijvers die

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
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80 van 18.3.2004, blz. 33.
134 van 30.4.2004, blz. 114.
317 van 5.12.2007, blz. 34.
184 van 14.7.2007, blz. 34.

(4)

Voor de duidelijkheid dienen bepaalde regels zoals be
paald in Besluit ECB/2007/5 verder te worden verfijnd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2007/5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt de volgende definitie toegevoegd:
„p) „oproep tot het indienen van blijken van belangstel
ling”: een procedure voor de vaststelling van een lijst
geschikte leveranciers die kunnen worden uitgenodigd
deel te nemen aan aanbestedingsprocedures.”.
2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3, onder b), komt als volgt te luiden:
„b) aanbestedingsprocedures waaraan de ECB deelneemt
en georganiseerd worden door: i) instellingen en
organen van de Gemeenschap; ii) internationale or
ganisaties; of iii) overheidsinstellingen, mits de regels
die gelden voor deze aanbestedingsprocedures in
overeenstemming zijn met de algemene beginselen
van aanbestedingsrecht van de Gemeenschap;”;
b) lid 3 onder c), komt als volgt te luiden:
„c) overeenkomsten met andere communautaire instel
lingen en organen, internationale organisaties of
overheidsinstellingen die de ECB aangaat bij de ver
vulling van haar publieke taken;”.
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3. Artikel 4, lid 3, komt als volgt te luiden:
„3.
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6. Het volgende artikel 16 bis wordt ingevoegd:

De volgende drempelbedragen zijn van toepassing:
„Artikel 16 bis

a) 206 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en
diensten;
b) 5 150 000 EUR voor opdrachten voor werken.”.
4. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
1.
Als de ECB voornemens is meerdere opdrachten te
plaatsen met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp, kan
zij een oproep tot het indienen van blijken van belangstel
ling plaatsen. Tenzij anders vermeld in dit artikel, volgt de
procedure de regels van de niet-openbare procedure.

a) lid 2 komt als volgt te luiden:
„2.
De ECB kan ook gebruikmaken van de procedure
van gunning door onderhandelingen indien geen aan
vaardbare inschrijvingen zijn ontvangen in het kader van
een openbare of niet-openbare procedure, dan wel een
concurrentiegerichte dialoog. De ECB kan afzien van de
publicatie van een nieuwe aankondiging van opdracht
indien in de procedure van gunning door onderhande
lingen uitsluitend alle inschrijvers worden betrokken die
deel hebben genomen aan de eerdere procedure, volde
den aan de selectiecriteria en hun inschrijvingen indien
den overeenkomstig de formele vereisten van inschrij
ving. Indien geen inschrijvingen zijn ontvangen of geen
inschrijvingen die voldoen aan de formele vereisten van
inschrijving, kan de ECB een procedure van gunning
door onderhandelingen ook aanvangen zonder aankon
diging overeenkomstig artikel 29. De oorspronkelijke
voorwaarden van de overeenkomst zullen in elk geval
niet aanzienlijk gewijzigd worden.”;
b) lid 5 komt als volgt te luiden:
„5.
Na de beoordeling van de inschrijvingen kan de
ECB met de inschrijvers onderhandelen om hun inschrij
ving in overeenstemming te brengen met de vereisten
van de ECB. De ECB kan onderhandelingen beginnen
met:
a) hetzij de best geklasseerde inschrijver. Indien de on
derhandelingen met de best geklasseerde inschrijver
niet slagen, kan de ECB onderhandelingen beginnen
met de op één na best geklasseerde inschrijver, of
b) hetzij tegelijkertijd met meerdere inschrijvers die het
meest voldoen aan de gunningscriteria. Het aantal
inschrijvers dat tot de onderhandelingen wordt toe
gelaten, kan in opeenvolgende fasen worden vermin
derd door de toepassing van de gunningscriteria die
in de aankondiging van opdracht of de uitnodiging
tot inschrijving zijn vermeld.
Voor het begin van de onderhandelingen informeert de
ECB alle in aanmerking komende inschrijvers hoe de
onderhandelingen zullen worden gevoerd.”.
5. In artikel 15 wordt aan het einde van lid 4 de volgende zin
toegevoegd:
„Artikel 30, lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing.”.

2.
Voor de vaststelling van een lijst van geschikte leve
ranciers publiceert de ECB een aankondiging van opdracht
in het Publicatieblad van de Europese Unie die minimaal het
volgende vermeldt: het voorwerp van het de plaatsen op
dracht, de geschiktheids- en selectiecriteria, alsook de ter
mijn voor de ontvangst van in aanmerking te nemen aan
vragen voor een eerste lijst van geschikte leveranciers
(hierna de „lijst” genoemd).

3.
De lijst is slechts vier jaar geldig vanaf de datum
waarop de aankondiging van opdracht verstuurd werd
naar het Bureau voor officiële publicaties der Europese Ge
meenschappen. Een leverancier mag op elke ogenblik ge
durende de geldigheidsperiode van de lijst een aanvraag
indienen tot plaatsing op de lijst, behoudens gedurende
de laatste drie maanden van deze periode. De aanvraag
omvat de in de aankondiging van opdracht vermelde do
cumentatie. Voor plaatsing op de eerste lijst dienen de
leveranciers hun aanvraag in te dienen vóór de in de aan
kondiging van opdracht aangegeven uiterste datum.

4.
Na ontvangst van de aanvragen verifieert de ECB de
geschiktheid van gegadigden en beoordeelt ze de aanvragen
aan de hand van de in de aankondiging van opdracht ver
melde selectiecriteria. De ECB plaatst alle gegadigden die
voldoen aan de geschiktheids- en selectiecriteria op de lijst.
De ECB deelt de gegadigden zo snel mogelijk mee of zij al
dan op de lijst geplaatst werden.

5.
Leveranciers die op de lijst geplaatst werden, brengen
de ECB onmiddellijk op de hoogte van enige aanzienlijke
wijzigingen die hun geschiktheid of de mogelijkheid het
contract uit te voeren beïnvloeden. Bovendien kunnen op
de lijst geplaatste leveranciers, indien zij dit nodig achten,
de ECB bijgewerkte of aanvullende documentatie verschaffen.

6.
Indien de ECB voornemens is een opdracht te plaat
sen met een geschatte waarde onder de drempels van arti
kel 4, lid 3, nodigt zij ten minste drie of vijf op de lijst
geplaatste leveranciers, indien beschikbaar, uit om in te
schrijven op een aanbesteding overeenkomstig de in arti
kel 29 omschreven procedure. De ECB nodigt de leveran
ciers uit die het meest aan de in de aankondiging van
opdracht vermelde selectiecriteria voldoen, zulks gezien de
te verlenen overeenkomst.
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7.
Indien de ECB voornemens is een opdracht te plaat
sen met een geschatte waarde boven de drempels van arti
kel 4, lid 3, publiceert zij een vereenvoudigde aankondiging
van opdracht in het Publicatieblad met en de reikwijdte van
dit specifieke contract. Nog niet op de lijst geplaatste geïn
teresseerde leveranciers mogen een aanvraag indienen tot
plaatsing op de lijst vóór de in de vereenvoudigde aankon
diging van opdracht vermelde datum, die ten minste 15 da
gen bedraagt, te rekenen vanaf de verzenddatum van de
vereenvoudigde aankondiging. Na de evaluatie van de ont
vangen aanvragen nodigt de ECB ten minste vijf geschikte
op de lijst geplaatste leveranciers uit in te schrijven, mits
voldoende leveranciers beschikbaar zijn. De ECB selecteert
de leveranciers die het meest aan de in de aankondiging
van opdracht vermelde selectiecriteria voldoen, zulks gezien
de te plaatsen opdracht. Artikel 12, leden 4 en 5 zijn van
overeenkomstige toepassing.
8.
In de in de leden 6 en 7 omschreven gevallen mag de
ECB de op de lijst geplaatste leveranciers verzoeken bijge
werkte informatie en documentatie te verschaffen die rele
vant is voor de voldoening aan de geschiktheids- en selec
tiecriteria.”.
7. Artikel 21, lid 2, komt als volgt te luiden:
„2.
Indien gegadigden of inschrijvers van mening zijn
dat de vereisten van de ECB zoals uiteengezet in de aan
kondiging van opdracht, de uitnodiging tot inschrijving of
aanvullende documenten onvolledig, inconsistent of illegaal
zijn, of dat de ECB of een andere gegadigde/inschrijver de
toepasselijke aanbestedingsvoorschriften geschonden heb
ben, stellen zij de ECB onverwijld schriftelijk in kennis
van hun bezwaren. De termijn begint te lopen vanaf het
ogenblik dat zij van de onregelmatigheid kennisnemen of
daarvan redelijkerwijze kennis konden nemen. De ECB kan
vervolgens zoals verzocht, hetzij de vereisten corrigeren of
aanvullen, dan wel de onregelmatigheid verhelpen, hetzij
het verzoek onderbouwd afwijzen. Bezwaren die niet on
verwijld aan de ECB werden meegedeeld, kunnen later niet
worden opgeworpen.”.
8. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
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indien er aanwijzingen bestaan dat zij informatie ont
vingen betreffende de aanvraag of inschrijving van een
andere gegadigde/inschrijver of als de indiening van
aparte aanvragen/inschrijvingen de vrije mededinging
tussen gegadigden/inschrijvers anderszins vervalst.

4.
De ECB sluit gegadigden of inschrijvers uit van
deelneming indien zij bij een rechterlijke beslissing
met kracht van gewijsde zijn veroordeeld wegens fraude,
corruptie, witwassen van geld, deelneming aan een cri
minele organisatie of enige andere illegale activiteit die
de financiële belangen van de Gemeenschappen, van de
ECB of de NCB’s schaadt.

5.
De ECB kan gegadigden of inschrijvers te allen
tijde van deelneming uitsluiten indien:

a) zij in staat van faillissement of van liquidatie verke
ren, hun werkzaamheden zijn gestaakt, tegen hen een
surseance van betaling of een akkoord geldt of zij in
een andere vergelijkbare toestand verkeren ingevolge
een soortgelijke procedure die voorkomt in de natio
nale wet- of regelgeving;

b) zij bij een rechterlijke beslissing met kracht van ge
wijsde zijn veroordeeld voor een delict dat hun be
roepsmoraliteit in het gedrang brengt;

c) zij in de uitoefening van hun beroep een ernstige
fout hebben begaan;

d) zij niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot
betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastin
gen volgens de wetgeving van het land waar zij
zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende
dienst dan wel van het land waar de opdracht moet
worden uitgevoerd;

a) de leden 3 tot en met 5 komen als volgt te luiden:
„3.
Gegadigden en inschrijvers dienen slechts één
aanvraag of inschrijving in. De ECB kan gegadigden/in
schrijvers van deelneming uitsluiten als zij een aparte
aanvraag of inschrijving indienen en:
a) leden zijn van dezelfde groep verbonden onderne
mingen als een andere gegadigde/inschrijver;
b) leden zijn van een tijdelijke combinatie samen met
andere gegadigden/inschrijvers,
of
c) een aanzienlijk deel van de te plaatsen opdracht aan
bieden aan een andere gegadigde/inschrijver als on
deraannemer,

e) zij door een rechtbank of scheidsgerecht ernstig in
gebreke zijn gesteld wegens niet-nakoming van hun
contractuele verplichtingen na een andere aanbeste
dingsprocedure;

f) zij of hun management, personeel of vertegenwoor
digers een belangenconflict hebben;

g) zij zich schuldig hebben gemaakt aan valse verkla
ringen bij het verstrekken van door de ECB verlangde
informatie;

h) zij contact hebben opgenomen met andere gegadig
den of inschrijvers met als doel de mededinging te
beperken.”;
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b) de volgende leden 6 en 7 worden toegevoegd:

L 51/13

dynamisch aankoopsysteem hetzij indien een dergelijk
systeem niet bestaat, uit een lijst van geschikte leveran
ciers die werd opgemaakt na een oproep tot het indie
nen van blijken van belangstelling of, indien een derge
lijke lijst niet is vastgesteld, op basis van een deugdelijke
marktanalyse. In het laatste geval vindt de voorselectie
van geschikte leveranciers naar goeddunken van de ECB
plaats.”;

„6.
Gegadigden of inschrijvers moeten bewijzen dat
zij niet in een van de in de leden 4 en 5 genoemde
situaties verkeren, en/of het in de aankondiging van
opdracht of de uitnodiging tot inschrijving aangegeven
bewijsmateriaal overleggen. Indien dergelijke omstandig
heden zich in de loop van de procedure voordoen, stelt
de gegadigde/inschrijver de ECB hiervan onverwijld in
kennis.

b) lid 5 komt als volgt te luiden:

7.
De ECB mag een leverancier die zich in een van de
in de leden 4 en 5 omschreven situaties bevindt voor
een redelijke termijn uitsluiten van de deelname aan een
toekomstige inschrijvingsprocedure. De ECB beslist over
de uitsluiting en bepaalt de duur ervan op basis van het
evenredigheidsbeginsel, rekening houdend met in het
bijzonder de ernst van het delict, de tijd na het begane
delict, de duur en de recidive, het opzet of de mate van
nalatigheid van de betreffende leverancier en de door
hem genomen maatregelen om deze delicten in de toe
komst te vermijden. Deze uitsluitingsperiode bedraagt
maximaal tien jaar. Tenzij de feiten die de uitsluiting
rechtvaardigen, opgenomen zijn in een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis, geeft de ECB de leverancier
voor de uitsluiting de kans zijn standpunt uiteen te
zetten. De ECB brengt de leverancier schriftelijk op de
hoogte van haar besluit en de belangrijkste redenen
daarvoor.”.

„5.
De ontvangen inschrijvingen worden beoordeeld
aan de hand van de in het verzoek om een voorstel
uiteengezette criteria. Indien die mogelijkheid in het ver
zoek om een voorstel was aangekondigd, kan de ECB na
de beoordeling van de schriftelijke inschrijvingen onder
handelingen aangaan met de inschrijvers. De onderhan
delingen kunnen worden uitgevoerd als opeenvolgende
onderhandelingen in de volgorde van klassering van de
inschrijvers of als gelijktijdige onderhandelingen met alle
inschrijvers die het meest voldoen aan de gunningscriteria.”.

Artikel 2
Inwerkingtreding
1.

Dit besluit treedt op 1 maart 2009 in werking.

9. Artikel 28, lid 2, komt als volgt te luiden:
„2.
De kennisgeving wordt ten minste 10 dagen vóór de
ondertekening van de opdracht door de ECB verstuurd in
dien de kennisgeving per fax of elektronisch wordt ver
stuurd, of ten minste 15 dagen vóór de ondertekening
van de opdracht als een ander communicatiemiddel wordt
gebruikt.”.
10. Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3 komt als volgt te luiden:
„3.
De ECB selecteert de leveranciers die worden uit
genodigd om deel te nemen aan de inschrijvingsproce
dure, hetzij uit de inschrijvers die zijn toegelaten tot een

2.
Aanbestedingsprocedures die waren aangevangen voordat
dit besluit in werking trad, worden afgerond in overeenstem
ming met de oorspronkelijke bepalingen van Besluit
ECB/2007/5. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een
aanbestedingsprocedure geacht te zijn aangevangen op de dag
waarop de aankondiging van opdracht naar het Publicatieblad
van de Europese Unie is gestuurd of, indien een dergelijke aan
kondiging niet vereist is, op de dag waarop de ECB één of meer
leveranciers heeft uitgenodigd een inschrijving in te dienen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 januari 2009.

De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

