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Официален вестник на Европейския съюз

2. Осъжда EU Research Projects Ltd да заплати съдебните
разноски.

C 373/5

2. Осъжда Fondation de l’Institut de recherche IDIAP да понесе
освен собствените си съдебни разноски и разноските,
направени от Европейската комисия, включително и тези,
свързани с обезпечителното производство.

(1) ОВ C 209, 31.7.2010 г.
(1) ОВ C 221, 14.8.2010 г.

Решение на Общия съд от 17 октомври 2012 г. —
Fondation IDIAP/Комисия

Решение на Общия съд от 17 октомври 2012 г. —
Evropaïki Dynamiki/Съд

(Дело T-286/10) (1)

(Дело T-447/10) (1)

(Арбитражна клауза — Шеста рамкова програма за
научни изследвания, технологично развитие и демон
страции — Договори, свързани с проектите Amida,
Bacs и Dirac — Допустими разходи — Модел за
допълнителните разходи — Трудово възнаграждение на
изследователите, наети въз основа на договори за
неопределено време — Липса на собствени средства на
съдоговорителя)

(Обществени поръчки за услуги — Процедура за
възлагане на обществени поръчки — Извършване на
услуги за поддръжка, развитие и техническа помощ
относно компютърни програми — Отхвърляне на
офертите на жалбоподателя и възлагане на общест
вените поръчки на друг оферент — Критерии за
подбор — Критерии за възлагане — Задължение за
мотивиране — Извъндоговорна отговорност)

(2012/C 373/07)

(2012/C 373/08)

Език на производството: френски

Език на производството: английски

Страни

Страни

Жалбоподател: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP (Mar
tigny, Швейцария) (представители: G. Chapus-Rapin и G. Couc
hepin, avocats)

Жалбоподател: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция)
(представители: N. Korogiannakis и M. Dermitzakis, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Dintilhac и
A. Sauka)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: T. Lefèvre)

Предмет
Искане, отправено главно въз основа на член 272 ДФЕС,
Общият съд да обяви, че някои разходи, направени от жалбо
подателя в рамките на изпълнението на Договор № 33812
относно проекта Amida, Договор № 27140 относно проекта
Bacs и Договор № 27787 относно проекта Dirac, сключени с
Европейската комисия в рамките на Шестата рамкова програма
за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации,
допринасящи за създаването на европейско изследователско
пространство и иновации (2002—2006 г.), установена с
Решение № 1513/2002/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 27 юни 2002 г. (ОВ L 232, стр. 1), могат да бъдат
възстановени и че, следователно, жалбоподателят не трябва да
възстановява сумата от 98 042,45 EUR по договора относно
проекта Dirac и сумата от 251 505,76 EUR по договора
относно проекта Amida, както и — при условията на евенту
алност — искане въз основа на член 263 ДФЕС за отмяна на
решението на Комисията за потвърждаване на заключенията на
одит, който е обявил спорните разходи за недопустими, от една
страна, и искане за осъждане на Комисията да ускори извър
шването на одит на проектите от друго дружество, различно
от дружеството, направило първоначалния одит
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.

Предмет
От една страна, искане за отмяна на решението на Съда от 12
юли 2010 г., с което са отхвърлени офертите на жалбоподателя
за партиди № 1 и 2 от обществена поръчка CJ 7/09 от 11
ноември 2009 г. за поддръжка, развитие и техническа помощ
относно компютърни програми (ОВ 2009, S 217-312293),
както и всички останали решения на Съда, свързани с него,
включително решението да се възложат съответните обществени
поръчки на определените за изпълнители оференти и, от друга
страна, искане за обезщетение
Диспозитив
1. Отменя решението на Съда на Европейския съюз от 12 юли
2010 г. за отхвърляне на офертите, подадени от Evropaïki
Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis
kai Tilematikis AE, в рамките на процедура за възлагане на
обществени поръчки CJ 7/09 от 11 ноември 2009 г. за
поддръжка, развитие и техническа помощ относно
компютърни програми и за възлагане на обществените
поръчки на други оференти.
2. Отхвърля жалбата в останалата част.
3. Осъжда Съда да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 346, 18.12.2010 г.

