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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 19 czerwca 2012 r.
zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych
(EBC/2012/10)
(2012/367/UE)
ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego
art. 11 ust. 6,

Zmiany
Art. 4 ust. 3 decyzji EBC/2007/5 otrzymuje brzmienie:
„3.

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r.
przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1),
w szczególności jej art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:

Stosuje się następujące kwoty progowe:

a) 200 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy
i usługi;
b) 5 000 000 EUR w przypadku zamówień na roboty
budowlane.”.
Artykuł 2

(1)

(2)

(3)

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

Progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania
zamówień publicznych ustanowione w dyrektywie
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie
lania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi (2) zostały zmienione przez rozporzą
dzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada
2011
r.
zmieniające
dyrektywy
2004/17/WE,
2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących
w zakresie procedur udzielania zamówień (3).
Europejski Bank Centralny (EBC), jakkolwiek nie podlega
przepisom dyrektywy 2004/18/WE, do swoich procedur
udzielania zamówień publicznych zamierza stosować te
same progi.
Należy zatem odpowiednio zmienić brzmienie decyzji
EBC/2007/5 z dnia 3 lipca 2007 r. określającej zasady
udzielania zamówień publicznych (4),

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
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80 z 18.3.2004, s. 33.
134 z 30.4.2004, s. 114.
319 z 2.12.2011, s. 43.
184 z 14.7.2007, s. 34.

Wejście w życie
1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września
2012 r.
2.
Procedury przetargowe rozpoczęte przed wejściem
w życie niniejszej decyzji będą przeprowadzane do końca na
zasadach określonych w przepisach decyzji EBC/2007/5
obowiązujących w dniu rozpoczęcia procedury przetargowej.
Na potrzeby niniejszego przepisu za początek procedury prze
targowej uznaje się dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, albo,
jeżeli takie ogłoszenie nie jest wymagane, dzień, w którym EBC
zaprosił jednego lub kilku wykonawców do złożenia oferty.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 czerwca
2012 r.
Mario DRAGHI
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