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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0684/2011, adresată de Metodi Botrovliev, de cetățenie bulgară, în 
numele „Biocontrol Corporation Ltd.”, privind presupusele nereguli legate de 
licitațiile publice în domeniul distrugerii țânțarilor din orașul Russe și împrejurimi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este reprezentatul companiei menționate mai sus, care se ocupă cu produse care 
distrug țânțarii și care este recunoscută de Ministerul Sănătății din Bulgaria. În luna 
martie 2011, Consiliul municipal din orașul bulgar Russe a făcut public un anunț legat de o 
licitație în domeniul distrugerii țânțarilor din Russe și din alte sate din apropiere, cărora 
compania petiționarului le-a prezentat oferta. În urma licitației, compania nu a fost aleasă și 
petiționarul se îndoiește că licitația s-a desfășurat pe baza unor criterii obiective. Întrucât 
petiționarul consideră că în acest caz este vorba despre încălcarea legislației relevante a 
Uniunii Europene, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul a participat la licitația publică în domeniul distrugerii țânțarilor în orașul Russe 
organizată în acesta. Oferta sa a fost respinsă. 
Petiționarul consideră că respingerea ofertei sale constituie o încălcare a reglementărilor 
privind achizițiile publice.

Cadrul european de reglementare a achizițiilor publice de servicii, cum ar fi achizițiile publice 
în cauză, este reprezentat de Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
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din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de servicii. Aplicarea directivei menționate este condiționată 
de pragurile definite la articolul 7 din aceasta. În cazul serviciilor, acest prag este de 
193 000 de euro.

Potrivit informațiilor deținute de serviciile Comisiei, suma pentru achizițiile publice de 
servicii de dezinsecție în orașul Russe se ridică la aproximativ 15 000 de euro. În plus, 
contractul în cauză ar fi trebuit să fie executat înainte de 31 octombrie 2011.

Concluzie

Având în vedere valoarea contractului în cauză, care îl situează în mod clar în afara 
domeniului de aplicare al directivei, și ținând seama de faptul că, în prezent, contractul de 
achiziții publice trebuie să fie pe deplin executat, serviciile Comisiei nu intervin în acest caz.


