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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0684/2011, ko „Biocontrol Corporation Ltd.” vārdā 
iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Metodi Botrovliev, par iespējamiem 
pārkāpumiem saistībā ar publisko iepirkumu attiecībā uz moskītu 
apkarošanu Ruses pilsētā un tās apkaimē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv iepriekš minēto uzņēmumu, kurš piedāvā parazītu 
apkarošanas pakalpojumus un kuru akreditējusi Bulgārijas Veselības ministrija. Bulgārijas 
pilsētas Ruses pašvaldība 2011. gada martā publicēja paziņojumu par publisko iepirkumu 
attiecībā uz moskītu apkarošanu Rusē un vairākos tuvākajos ciematos, saistībā ar kuru 
lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētais uzņēmums iesniedza piedāvājumu. Turpmākās 
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus procedūras laikā piedāvājums tomēr tika noraidīts, taču 
lūgumraksta iesniedzējs apšauba, ka atteikums ir pamatots ar objektīviem kritērijiem. Ņemot 
vērā, ka tādējādi lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka minētajā gadījumā nav ievēroti Eiropas 
Savienībā spēkā esošie noteikumi publiskā iepirkuma jomā, viņš aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs piedalījās publiskā iepirkuma procedūrā attiecībā uz moskītu 
apkarošanu Ruses aglomerācijā, ko organizēja komūna ar tādu pašu nosaukumu. Viņa 
piedāvājums tika noraidīts.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar šo noraidījumu ir pārkāpts regulējums par publisko 
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iepirkumu.

Eiropas Savienības pakalpojumu publiskā iepirkuma, kāds ir arī šis iepirkums, tiesisko 
regulējumu veido Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. Minēto direktīvu 
piemēro ar noteikumu, ka ir sasniegtas robežvērtību summas, kas noteiktas tās 7. pantā.
Pakalpojumiem šī robežvērtības summa ir EUR 193 000.

Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā esošo informāciju publiskā iepirkuma attiecībā uz 
moskītu apkarošanu Ruses aglomerācijā summa ir aptuveni EUR 15 000. Turklāt attiecīgā 
līguma izpilde bija jāpabeidz līdz 2011. gada 31. oktobrim.

Secinājums

Ņemot vērā attiecīgā līguma summu, kuras dēļ direktīva līgumam nepārprotami nav 
piemērojama, un tā kā šobrīd līgumam jau ir jābūt pilnībā izpildītam, Komisijas dienesti šajā 
lietā neiejaucas.


