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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 19. júna 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/5 ustanovujúce pravidlá obstarávania
(ECB/2012/10)
(2012/367/EÚ)
VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6,

Zmeny a doplnenia
Článok 4 ods. 3 rozhodnutia ECB/2007/5 sa nahrádza takto:

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004,
ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej
banky (1), a najmä na jeho článok 19,

„3.

keďže:

b) 5 000 000 EUR pre zákazky na práce.“
Prahové hodnoty pre verejné obstarávacie konania usta
novené v smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov
zadávania verejných zákaziek na práce, verejných záka
ziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2)
boli zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011
z 30. novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES,
2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie
prahových hodnôt pri postupoch zadávania zákaziek (3).

(1)

Európska centrálna banka (ECB) má v úmysle uplatňovať
pre svoje verejné obstarávacie konania rovnaké prahové
hodnoty, aj keď sa na ňu smernica 2004/18/ES nevzťa
huje.

(2)

Rozhodnutie ECB/2007/5 z 3. júla 2007 ustanovujúce
pravidlá obstarávania (4) by sa preto malo zmeniť
a doplniť zodpovedajúcim spôsobom,

(3)
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Uplatňujú sa tieto prahové hodnoty:

a) 200 000 EUR pre zákazky na dodávku tovaru a zákazky
na služby;

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

2.
Obstarávacie konania, ktoré začali pred nadobudnutím
účinnosti tohto rozhodnutia, sa dokončia podľa ustanovení
rozhodnutia ECB/2007/5 účinných v čase začatia obstaráva
cieho konania. Na účely tohto ustanovenia sa obstarávacie
konanie považuje za začaté v deň, kedy bolo oznámenie o vyhlá
sení zadávacieho konania poslané do Úradného vestníka Európskej
únie alebo v prípadoch, kde sa takéto oznámenie nevyžaduje,
v deň, kedy ECB vyzvala jedného alebo viacerých dodávateľov
na predloženie ponuky.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. júna 2012
Prezident ECB
Mario DRAGHI

