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▼B
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 17 noiembrie 2008
de stabilire a cadrului pentru achiziţiile comune ale Eurosistemului
(BCE/2008/17)
(2008/893/CE)
Articolul 1
Definiţii
În sensul prezentei decizii:
(a) „Eurosistem” înseamnă BCE și băncile centrale naţionale ale
statelor membre care au adoptat euro;
(b) „misiunile Eurosistemului” înseamnă misiunile încredinţate Eurosis
temului în conformitate cu tratatul și cu Statutul SEBC;
(c) „bancă centrală” înseamnă BCE sau banca centrală naţională a unui
stat membru care a adoptat euro;
(d) „bancă centrală lider” înseamnă banca centrală responsabilă cu efec
tuarea procedurii comune de atribuire;
(e) „bancă centrală gazdă a EPCO” înseamnă banca centrală desemnată
de Consiliul guvernatorilor să fie gazda EPCO;
▼M2
(f) „Comitet director al EPCO” înseamnă comitetul director înfiinţat de
Consiliul guvernatorilor pentru coordonarea activităţilor EPCO.
Comitetul director al EPCO este format din câte un membru din
cadrul fiecărei bănci centrale, selectat dintre membrii personalului
de conducere cu cunoștinţe și experienţă în chestiuni organizatorice
și strategice din cadrul instituţiilor respective și din experţi în
achiziţii. Comitetul director al EPCO raportează Consiliului guver
natorilor prin intermediul Comitetului executiv;
▼B
(g) „procedură comună de atribuire” înseamnă o procedură comună de
achiziţie de bunuri și de servicii desfășurată de către banca centrală
lider în interesul băncilor centrale participante la procedura comună
de atribuire.

Articolul 2
Domeniu de aplicare
(1)
Prezenta decizie se aplică achiziţiei comune de către băncile
centrale de bunuri și servicii necesare pentru îndeplinirea misiunilor
Eurosistemului.
(2)
Participarea băncilor centrale la activităţile EPCO și la proce
durile comune de atribuire este voluntară.
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▼M1
(3)
Prezenta decizie nu aduce atingere Orientării (UE) 2015/280 a
Băncii Centrale Europene (1).

▼B
Articolul 3
Biroul de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului
▼M1
(1)

EPCO îndeplinește următoarele atribuţii de bază:

(a) identifică potenţialele cazuri de achiziţii comune, acoperite sau nu
de prezenta decizie, pe baza necesităţilor în materie de achiziţii
comunicate EPCO de băncile centrale;

(b) realizează și actualizează, în măsura în care este necesar, un plan
anual de achiziţii pentru procedurile comune de atribuire, pe baza
evaluării descrise la litera (a);

(c) pregătește cerinţe comune, în colaborare cu băncile centrale parti
cipante la o procedură comună de atribuire;

(d) acordă sprijin băncilor centrale pentru procedurile comune de atri
buire;

(e) acordă sprijin băncilor centrale pentru achiziţiile referitoare la
proiecte comune ale Sistemului European al Băncilor Centrale,
dacă acest lucru este solicitat de către banca centrală care conduce
proiectul sau de către băncile centrale care conduc proiectul;

▼M2
(f) asistă băncile centrale în activităţile de gestionare a contractelor.

▼M1
EPCO poate îndeplini și alte atribuţii decât cele sus-menţionate, în
special pentru a facilita adoptarea celor mai bune practici de achiziţii
din Eurosistem și pentru a dezvolta infrastructura (de exemplu compe
tenţe, unelte funcţionale, sisteme informatice, procese) necesare pentru
achiziţia comună.

▼M2
(1a)
EPCO este găzduit de o bancă centrală. Consiliul guvernatorilor
desemnează banca centrală gazdă la fiecare cinci ani.

▼B
(2)
Banca centrală gazdă a EPCO furnizează resursele materiale și
umane necesare pentru ca EPCO să își îndeplinească misiunile potrivit
bugetului aprobat de Consiliul guvernatorilor, conform alineatului (4).
(1) Orientarea (UE) 2015/280 a Băncii Centrale Europene din 13 noiembrie 2014
privind instituirea Sistemului pentru achiziţii și producţie din Eurosistem
(BCE/2014/44) (JO L 47, 20.2.2015, p. 29).
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▼B
(3)
Banca centrală gazdă a EPCO, cu consultarea Comitetului
director al EPCO, poate adopta norme privind organizarea internă și
administrarea EPCO, inclusiv un cod de conduită pentru personalul
EPCO care să asigure cel mai înalt grad de integritate în exercitarea
îndatoririlor.

▼M1
(4)
Băncile centrale finanţează bugetul EPCO în conformitate cu
normele adoptate de Consiliul guvernatorilor, buget care se poate
întemeia pe un pachet financiar care acoperă mai mulţi ani sau pe o
propunere de buget anual și poate include stimulente pentru a promova
activitatea de conducere a proiectelor de achiziţii comune.

▼B
(5)
EPCO înaintează Consiliului guvernatorilor un raport anual
asupra activităţilor sale, prin intermediul Comitetului director al EPCO
și Comitetului executiv.

(6)
Activităţile EPCO fac obiectul controlului exercitat de Comitetul
auditorilor interni în conformitate cu normele adoptate de Consiliul
guvernatorilor. Acest lucru nu aduce atingere normelor de control și
de audit care se aplică băncii centrale gazdă a EPCO sau care sunt
adoptate de aceasta.

▼M2
(7)
Comitetul director al EPCO efectuează o evaluare a eficacităţii și
a eficienţei activităţilor EPCO în timp util înainte de încheierea fiecărei
perioade de cinci ani prevăzute la alineatul (1a). Pe baza acestei evaluări
și având în vedere interesul altor bănci centrale de a găzdui EPCO,
Consiliul guvernatorilor decide dacă este necesară efectuarea unei
proceduri de selecţie pentru alegerea unei noi bănci centrale gazdă.

▼B
Articolul 4
Proceduri comune de atribuire
(1)
O procedură comună de atribuire se consideră a fi necesară în
sensul prezentei decizii dacă: (i) se anticipează în mod rezonabil că
achiziţia comună de bunuri și servicii ar determina condiţii mai avan
tajoase de achiziţie în conformitate cu principiile minimizării costurilor
și eficacităţii; sau (ii) băncile centrale trebuie să adopte cerinţe și
standarde armonizate în ceea ce privește astfel de bunuri și/sau servicii.

▼M1
(2)
După identificarea unui potenţial caz de achiziţie comună, EPCO
invită băncile centrale să participe la o procedură comună de atribuire.
Băncile centrale informează EPCO în timp util dacă intenţionează să
participe la procedura comună de atribuire și, în acest caz, comunică
EPCO necesităţile lor în materie de achiziţii. În cazul în care nu este
necesară publicarea unui anunţ de participare, o bancă centrală se poate
retrage dintr-o achiziţie comună până la momentul în care se angajează
oficial să participe. Atunci când este necesară publicarea unui anunţ de
participare, o bancă centrală se poate retrage oricând înainte de
publicarea anunţului de participare.
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▼M2
(3)
În fiecare an EPCO transmite Consiliului guvernatorilor spre
aprobare un plan actualizat de achiziţii pentru procedurile comune de
atribuire, care include denumirile băncilor centrale lider. Planul
actualizat de achiziţii transmis de EPCO poate include o indicare a
domeniilor în care, în anumite limite, ar putea fi fructificate oportunităţi
suplimentare de achiziţii comune înainte de actualizarea următoare.
Consiliul guvernatorilor adoptă o decizie privind planul de achiziţii și
implementarea acestuia după consultarea Comitetului director al EPCO.

▼B
(4)
Banca centrală lider desfășoară procedura comună de atribuire în
interesul băncilor centrale participante la procedura comună de atribuire,
în conformitate cu normele în materie de achiziţii aplicabile băncii
centrale lider. Banca centrală lider precizează în anunţul de participare
băncile centrale care participă la procedura comună de atribuire, precum
și structura relaţiilor contractuale.

(5)
Banca centrală lider redactează documentaţia de atribuire și
evaluează cererile de participare și ofertele în colaborare cu EPCO și
cu celelalte bănci participante la procedura comună de atribuire.

(6)
Banca centrală lider desfășoară procedura comună de atribuire în
limba (limbile) stabilită (stabilite) în planul anual de achiziţii.

▼M2
Articolul 5
Participarea altor instituţii
(1)
Consiliul guvernatorilor poate invita băncile centrale naţionale ale
statelor membre care nu au adoptat încă euro să participe la activităţile
EPCO, precum și la procedurile comune de atribuire, în aceleași condiţii
ca și cele aplicate băncilor centrale din Eurosistem. În plus, Consiliul
guvernatorilor poate invita autorităţi naţionale din statele membre,
instituţii și organisme ale Uniunii sau organizaţii internaţionale să
participe la activităţile EPCO și la procedurile comune de achiziţie în
condiţiile prevăzute de Consiliului guvernatorilor în invitaţie. Orice
astfel de invitaţie se limitează la achiziţia comună de bunuri și
servicii pentru îndeplinirea nevoilor comune băncilor centrale și enti
tăţilor invitate, iar condiţiile vor fi similare celor aplicabile băncilor
centrale din Eurosistem.

(2)
Imprimeriile interne care, în conformitate cu articolul 1 punctul 2
litera (b) din Orientarea (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sunt persoane
juridice separate și îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute de
respectiva dispoziţie pot participa direct la procedurile comune de
achiziţie și pot fi tratate în sensul acestui articol ca parte a băncii
centrale din statul lor membru. O astfel de participare este limitată la
achiziţia comună de bunuri și servicii necesară pentru îndeplinirea de
către imprimeriile interne respective a misiunilor Eurosistemului.
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▼B
Articolul 6
Dispoziţii finale
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 decembrie 2008.

