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Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0684/2011, którą złożył Metodi Botrovliev (Bułgaria), w imieniu
Biocontrol Corporation Ltd, w sprawie domniemanych nieprawidłowości 
związanych z przetargiem na zwalczanie komarów w mieście Ruse i 
okolicach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentuje wymienione przedsiębiorstwo, które oferuje usługi
w dziedzinie tępienia szkodników i które uzyskało akredytację bułgarskiego Ministerstwa 
Zdrowia. W marcu 2011 r. władze miejskie w bułgarskim mieście Ruse opublikowały 
ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem była usługa zwalczania komarów w Ruse 
i okolicznych wioskach; przedsiębiorstwo reprezentowane przez składającego petycję złożyło 
w tej sprawie ofertę. W dalszej części postępowania przetargowego oferta została odrzucona, 
a składający petycję ma wątpliwości, czy było to uzasadnione obiektywnymi kryteriami. 
Składający petycję uważa, że doszło do naruszenia prawodawstwa UE dotyczącego procedur 
przetargowych, dlatego wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zwalczanie komarów w aglomeracji Ruse, zorganizowanym przez władze gminy o tej samej 
nazwie. Jego oferta została odrzucona. 
Składający petycję uważa, że odrzucenie jego oferty stanowi naruszenie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.
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Europejskie ramy regulacyjne w dziedzinie zamówień publicznych na usługi, takich jak 
przedmiotowe zamówienie, stanowi dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zastosowanie tej dyrektywy jest 
uzależnione od osiągnięcia progu określonego w jej art. 7. W odniesieniu do usług próg ten 
wynosi 193 000 euro.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponują służby Komisji, kwota zamówienia publicznego 
na zwalczanie komarów w aglomeracji Ruse wynosi ok. 15 000 euro. Ponadto przedmiotowa 
umowa powinna była zostać wykonana do dnia 31.10.2011 r.

Wniosek
W świetle tego, że przedmiotowa umowa ze względu na kwotę wyraźnie nie wchodzi w 
zakres stosowania wspomnianej dyrektywy i z uwagi na to, że zamówienie powinno było 
zostać w całości wykonane do chwili obecnej, służby Komisji nie podejmą działań w 
omawianym przypadku.


