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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 19. junija 2012
o spremembi Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil
(ECB/2012/10)
(2012/367/EU)
IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke in zlasti člena 11.6 Statuta,

Sprememba
Člen 4(3) Sklepa ECB/2007/5 se nadomesti z naslednjim:

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o
sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1) in zlasti člena
19 Sklepa,

„3.

(a) 200 000 EUR za naročila blaga in storitev;
(b) 5 000 000 EUR za naročila gradenj.“

ob upoštevanju naslednjega:
Mejne vrednosti za javne razpisne postopke, določene v
Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo
javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) so bile spre
menjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne
30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES,
2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in
Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za
oddajo naročil (3).

(1)

Kljub temu, da za Evropsko centralno banko (ECB) Dire
ktiva 2004/18/ES ne velja, ECB namerava uporabiti iste
mejne vrednosti za svoje javne razpisne postopke.

(2)

Sklep ECB/2007/5 dne 3. julija 2007 o določitvi pravil
za oddajo naročil (4) je zato treba ustrezno spremeniti –

(3)
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80, 18.3.2004, str. 33.
134, 30.4.2004, str. 114.
319, 2.12.2011, str. 43.
184, 14.7.2007, str. 34.

Veljajo naslednji zneski mejnih vrednosti:

Člen 2
Veljavnost
1.

Ta sklep začne veljati 1. septembra 2012.

2.
Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
sklepa, se zaključijo v skladu z določbami Sklepa ECB/2007/5,
ki so veljale na dan začetka razpisnega postopka. Za potrebe te
določbe se šteje, da se je razpisni postopek začel na dan, ko je
bilo obvestilo o naročilu poslano Uradnemu listu Evropske unije
oziroma, kadar se tako obvestilo ne zahteva, na dan, ko je ECB
povabila enega ali več dobaviteljev, da predložijo ponudbo.

V Frankfurtu na Majni, 19. junija 2012
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

