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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Metodi Botrovliev bolgár állampolgár által a „Biocontrol Corporation Ltd.” 
nevében benyújtott 0684/2011. számú petíció Rusze városban és környékén 
végzendő szúnyogirtásra vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatos állítólagos 
visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fent említett vállalatot képviseli, amely kártevőirtást végez, és amelyet 
elismert a bolgár egészségügyi minisztérium. 2011 márciusában a bolgár Rusze város 
önkormányzati képviselő-testülete ajánlattételi felhívást tett közzé Rusze városban és a 
környező falvakban végzendő szúnyogirtásra vonatkozóan, amelyre a petíció benyújtójának 
vállalata is ajánlatot tett. A következő közbeszerzési eljárás során azonban elutasították a 
vállalat ajánlatát, és a petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy az elutasításra objektív 
kritériumok alapján került sor. A petíció benyújtójának véleménye szerint a jelen ügyben az 
Európai Unió közbeszerzési szabályainak megsértéséről van szó, ezért ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója a Rusze város önkormányzata által kiírt, a város agglomerációjában 
végzendő kártevőirtásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban vesz részt. Ajánlatát 
elutasították. 
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A petíció benyújtója szerint az elutasítás a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályba ütközik.

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzésekre – mint amilyen a szóban forgó 
közbeszerzés is – vonatkozó uniós jogszabályi keretet az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkotja. Az említett irányelv alkalmazását a 7. cikkében megjelölt 
értékhatárok határozzák meg. Szolgáltatásnyújtás esetében ez az értékhatár 193.000 euró.

A bizottsági szolgálatok birtokában lévő információk alapján a Rusze város 
agglomerációjában végzendő kártevőirtásra vonatkozó közbeszerzés összege kb. 15.000 euró. 
Ráadásul a szóban forgó szerződést 2011. október 31-ig végre kellett hajtani.

Következtetés

Tekintettel a szóban forgó szerződés összegére, amely alapján a szerződés egyértelműen nem 
tartozik az irányelv hatálya alá, valamint figyelembe véve, hogy a szerződést mára teljes 
egészében végre kellett hajtani, a Bizottság szolgálatai a jelen esetben nem lépnek közbe.


