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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0684/2011 dėl tariamų pažeidimų rengiant viešąjį konkursą uodų 
kontrolės Rusės mieste ir jo apylinkėse paslaugoms pirkti, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis Metodi Botrovliev bendrovės „Biocontrol Corporation 
Ltd“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja minėtai bendrovei, kuri užtikrina kenkėjų kontrolę ir kuri yra 
akredituota Bulgarijos sveikatos apsaugos ministerijos. 2011 m. kovo mėn. Rusės miesto 
(Bulgarija) vietos valdžios institucija paskelbė skelbimą apie uodų kontrolės paslaugų pirkimą 
Rusėje ir daugelyje aplinkinių kaimų, dėl kurio peticijos pateikėjo bendrovė pateikė 
pasiūlymą. Per tolesnę konkurso procedūrą bendrovės pasiūlymas buvo atmestas, tačiau 
peticijos pateikėjas abejoja, ar tai padaryta remiantis objektyviais kriterijais. Peticijos 
pateikėjas laikosi nuomonės, kad nesilaikyta taikytinų ES viešųjų konkursų taisyklių, todėl jis 
prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas dalyvavo viešajame konkurse uodų kontrolės paslaugoms pirkti Rusės 
apylinkėse, kurį organizuoja to paties pavadinimo komuna. Peticijos pateikėjo pasiūlymas 
buvo atmestas.
Peticijos pateikėjas mano, kad atmetus jo bendrovės pasiūlymą buvo padarytas viešųjų 
konkursų taisyklių pažeidimas.
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Viešojo paslaugų, pavyzdžiui, minimų šioje peticijoje, pirkimo taisyklės nustatytos 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo. Ši direktyva taikoma pagal jos 
7 straipsnyje nustatytas vertės ribas. Paslaugoms taikoma 193 000 EUR vertės riba.

Pagal Komisijos turimą informaciją viešojo uodų kontrolės paslaugų Rusės apylinkėse 
pirkimo suma yra maždaug 15 000 EUR. Be to, ši sutartis turėjo būti įgyvendinta iki 2011 m. 
spalio 31 d.

Išvada
Atsižvelgiant į minėtos sutarties sumą, pagal kurią matyti, kad ši sutartis nepatenka į 
direktyvos taikymo sritį, taip pat atsižvelgiant į tai, kad iki šiol sutartis jau turėjo būti visiškai 
įgyvendinta, Komisijos tarnybos šiuo atveju nesiima jokių veiksmų.“


