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Úřední věstník Evropské unie

10.7.2012

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 19. června 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek
(ECB/2012/10)
(2012/367/EU)
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,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
V článku 4 rozhodnutí ECB/2007/5 se odstavec 3 nahrazuje
tímto:

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 tohoto jednacího řádu,

„3.

Platí tyto prahové hodnoty:

a) 200 000 EUR pro zakázky na dodávky a na služby;
b) 5 000 000 EUR pro zakázky na stavební práce.“

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 2
Prahové hodnoty pro veřejná nabídková řízení stanovené
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES
ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při
zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky
a služby (2) byly změněny nařízením Komise (EU)
č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně praho
vých hodnot používaných při postupech zadávání
zakázek (3).

(1)

I když se směrnice 2004/18/ES na Evropskou centrální
banku (ECB) nevztahuje, ECB hodlá pro svá veřejná
nabídková řízení uplatňovat stejné prahové hodnoty.

(2)

Rozhodnutí ECB/2007/5 ze dne 3. července 2007,
kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (4) je
proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

(3)
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Vstup v platnost
1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. září 2012.

2.
Nabídková řízení, která byla zahájena předtím, než toto
rozhodnutí vstoupilo v platnost, budou dokončena podle usta
novení rozhodnutí ECB/2007/5 platných ke dni zahájení nabíd
kového řízení. Pro účely tohoto ustanovení se má nabídkové
řízení za zahájené dnem, kdy bylo oznámení o zakázce zasláno
Úřednímu věstníku Evropské unie, nebo není-li toto oznámení
vyžadováno, dnem, kdy ECB jednoho nebo několik dodavatelů
vyzvala k podání nabídky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. června 2012.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

