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Zamówienia publiczne na roboty budowlane - oferty przedstawiające rażąco niskie ceny

Sprawa C-295/89 ("Impresa Dona Alfonso")
Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 1991 str. I-2967

Data:
Akt: 18/06/1991
Wniosek: 26/09/1989
Rodzaj postępowania: Wydanie orzeczenia wstępnego
Przedmiot: Zbliżanie prawodawstwa

Streszczenie
Art. 29 ust. 5 Dyrektywy Rady 71/305, od stosowania którego Kraje Członkowskie nie mogą
odstąpić w żadnym istotnym stopniu, zakazuje Krajom Członkowskim wprowadzania
przepisów, które wymagają automatycznej dyskwalifikacji ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, według kryterium arytmetycznego, zobowiązuje natomiast zamawiającego do
zastosowania procedury analizy ofert, przewidzianej w tej dyrektywie, która daje oferentowi
sposobność przedstawienia wyjaśnień.

Państwa członkowskie mogą wymagać analizowania ofert, kiedy wydaje się, że
przedstawiają rażąco niskie ceny, a nie tylko kiedy w oczywisty sposób są zaniżone.

(Orzeczenie Trybunału w tym przypadku jest takie samo, jak orzeczenie w sprawie 103/88
Fratelli Costanzo przeciwko Comune di Milano {1989} ECR).

Strony

W sprawie C-295/89

wniosek do Trybunału, zgodnie z art. 177 Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, złożony przez Tribunale Amministativo Regionale (lokalny sąd
administracyjny), Friuli-Venezia Giulia, Włochy, o wydanie orzeczenia wstępnego w
postępowaniu toczącym się między

Impresa Dona Alfonso di Dona Alfonso & Figli

przeciwko

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, Regione Friuli -Venezia
Giulia,

Impresa Luigi Tacchino SpA,

Impresa Carlutti Costruttori Srl,

dotyczącym interpretacji art. 29 ust. 5 Dyrektywy Rady 71/305 z dnia 26 lipca 1971 r.
dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (OJ
1971 (II), str. 682),

TRYBUNAŁ (Izba Pierwsza)

w składzie: G.C. Rodriguez Iglesias, Przewodniczący Izby, Sir Gordon Slyn oraz R. Joliet,
Sędziowie

(podstawy orzeczenia nie zostały przytoczone)

na wniosek z dnia 7 kwietnia 1989 r., do którego odniesiono się na wniosek Tribunale
Amministrativo Regionale, Fiuli-Venezia Giulia, niniejszym postanawia :

Sentencja orzeczenia
Art. 29 ust. 5 Dyrektywy Rady 71/305 z dnia 26 lipca 1971 r. dotyczącej koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane zakazuje Krajom
Członkowskim
wprowadzenia
przepisów,
które
wymagają
automatycznej
dyskwalifikacji ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, według kryterium
arytmetycznego, zobowiązuje natomiast zamawiającego do zastosowania procedury
analizy ofert przewidzianej w tej dyrektywie, która daje oferentowi sposobność
przedstawienia wyjaśnień.
Podczas stosowania Dyrektywy Rady 71/305, Kraje Członkowskie nie mogą odejść w
żadnym istotnym stopniu od przepisów art. 29 ust. 5 dyrektywy
Art. 29 ust. 5 Dyrektywy Rady 71/305 pozwala Krajom Członkowskim wymagać, aby
oferty były przedmiotem analizy, ilekroć wydaje się, że przedstawiają one rażąco
niskie ceny, a nie tylko, kiedy w oczywisty sposób są zaniżone.

