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Uradni list Evropske unije

2. EU Research Projects Ltd se naloži plačilo stroškov.

C 373/5

2. Fondation de l’Institut de recherche IDIAP se poleg lastnih stro
škov naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija,
vključno s stroški iz postopka za izdajo začasne odredbe.

(1) UL C 209, 31.7.2010.
(1) UL C 221, 14.8.2010.

Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2012 –
Fondation IDIAP proti Komisiji

Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2012 –
Evropaïki Dynamiki proti Sodišču

(Zadeva T-286/10) (1)

(Zadeva T-447/10) (1)

(„Arbitražna klavzula — Šesti okvirni program na področju
raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti
— Pogodbe v zvezi s projekti Amida, Bacs in Dirac —
Upravičeni stroški — Obrazec za dodatne stroške — Plača
raziskovalcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas — Neobstoj lastnih sredstev pogodbene
stranke“)

(Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa —
Zagotavljanje storitev vzdrževanja, razvoja in podpore
informacijske tehnologije — Zavrnitev ponudb tožeče stranke
in oddaja naročil drugemu ponudniku — Izbirna merila —
Merila za oddajo naročil — Obveznost obrazložitve —
Nepogodbena odgovornost)
(2012/C 373/08)

(2012/C 373/07)

Jezik postopka: angleščina

Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP
(Martigny, Švica) (zastopnika: G. Chapus-Rapin in G. Couchepin,
odvetnika)
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in A.
Sauka, zastopnika)

Stranki
Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija)
(zastopnika: N. Korogiannakis in M. Dermitzakis, odvetnika)
Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: T. Lefèvre,
zastopnik)
Predmet

Predmet
Predlog, vložen na podlagi člena 272 PDEU, Splošnemu sodišču,
naj razsodi, da so nekateri stroški, ki jih je priglasila tožeča
stranka v okviru izvršitve pogodb št. 33812 v zvezi s projektom
Amida, št. 27140 v zvezi s projektom Bacs in št. 27787 v zvezi
s projektom Dirac, sklenjenih z Evropsko komisijo v okviru
Šestega okvirnega programa na področju raziskav, tehnološkega
razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju
Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam
(2002-2006), ustanovljenega s Sklepom št. 1513/2002/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 (UL,
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str.
576), upravičeni do plačila in da zato tožeči stranki ni treba
vrniti 98 042,45 EUR na podlagi pogodbe v zvezi s projektom
Dirac in 251 505,76 EUR na podlagi pogodbe v zvezi s
projektom Amida, ter podredno predlog, vložen na podlagi
člena 263 PDEU, za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s
katero je ta potrdila poročilo revizorja, s katerim so bili sporni
stroški opredeljeni kot neupravičeni, in naložitev Komisiji, da
naroči revizijo projektov, ki naj jo opravi družba, ki ni tista, ki
je opravila prvotno revizijo.

Izrek
1. Tožba se zavrže.

Po eni strani predlog za razglasitev ničnosti sklepa Sodišča z
dne 12. julija 2010, s katerim je zavrnilo ponudbe tožeče
stranke, ki so bile predložene za sklop 1 in 2 v postopku
javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11. novembra 2009 za vzdrže
vanje, razvoj in podporo informacijske tehnologije (UL 2009/
S 217-312293), in vseh s tem povezanih odločb Sodišča,
vključno s sklepom o oddaji naročila izbranim ponudnikom,
in po drugi strani odškodninski zahtevek.
Izrek
1. Sklep Sodišča Evropske unije z dne 12. julija 2010, s katerim so
bile zavrnjene ponudbe, ki jih je predložila družba Evropaïki Dyna
miki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tile
matikis AE v okviru postopka javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11.
novembra 2009 za vzdrževanje, razvoj in podporo informacijske
tehnologije, in naročilo oddano drugim ponudnikom, se razglasi za
ničen.
2. V preostalem se tožba zavrne.
3. Sodišču se naloži plačilo stroškov.
(1) UL C 346, 18.12.2010.

