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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2012 m. birželio 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/5, nustatantis pirkimų taisykles
(ECB/2012/10)
(2012/367/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

Daliniai pakeitimai
Sprendimo ECB/2007/5 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2
dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (1),
ypač į jo 19 straipsnį,

„3.

a) 200 000 EUR tiekimo ir paslaugų pirkimo sutartims;
b) 5 000 000 EUR darbų pirkimo sutartims.“

kadangi:

nors Europos Centriniam Bankui (ECB) Direktyva
2004/18/EB netaikoma, savo viešojo pirkimo tvarkai jis
ketina taikyti tokias pat vertės ribas;

(2)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2007 m. liepos
3 d. Sprendimą ECB/2007/5, nustatantį pirkimų taisyk
les (4),

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

2 straipsnis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2)
nustatytos viešojo pirkimo tvarkai taikomos ribos buvo
pakeistos 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 1251/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvų
2004/17/EB,
2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų
viešojo pirkimo sutarties tvarkai (3);

(1)
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OL
OL
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Taikomos šios ribinės sumos:

80, 2004 3 18, p. 33.
134, 2004 4 30, p. 114.
319, 2011 12 2, p. 43.
184, 2007 7 14, p. 34.

Įsigaliojimas
1.

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

2.
Iki šio sprendimo įsigaliojimo pradėtos pirkimo proce
dūros užbaigiamos pagal Sprendimo ECB/2007/5 nuostatas,
galiojusias tą dieną, kai buvo pradėta pirkimo procedūra.
Taikant šią nuostatą laikoma, kad pirkimo procedūra prasidėjo
tą dieną, kurią Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui buvo išsiųstas
pranešimas apie sutartį, arba, kai tokio pranešimo nereikalau
jama, tą dieną, kai ECB pakvietė vieną ar kelis tiekėjus pateikti
pasiūlymą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. birželio 19 d.
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