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2. EU Research Projects Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

C 373/5

2. Fondation de l’Institut de recherche IDIAP ska bära sina rätte
gångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångs
kostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.

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

Tribunalens dom av den 17 oktober 2012 — Fondation
IDIAP mot kommissionen

Tribunalens dom av den 17 oktober 2012 — Evropaïki
Dynamiki mot domstolen

(Mål T-286/10) (1)

(Mål T-447/10) (1)

(Skiljedomsklausul — Sjätte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration — Kontrakt inom projekten
Amida, Bacs och Dirac — Ersättningsgilla kostnader — Kost
nadsmodell för tillkommande kostnader — Lön till forskare
med tillsvidareanställningsavtal — Kontraktsparten saknar
egna medel)

(Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande —
Tillhandahållande av tjänster avseende underhåll, utveckling
och stöd för datorapplikationer — Beslut genom vilket sökan
dens anbud förkastas och en annan anbudsgivare tilldelas
kontrakt — Urvalskriterier — Tilldelningskriterier — Moti
veringsskyldighet — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

(2012/C 373/07)

(2012/C 373/08)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Parter

Sökande: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP
(Martigny, Schweiz) (ombud: advokaterna G. Chapus-Rapin
och G. Couchepin)

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoi
nonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud:
advokaterna N. Korogiannakis och M. Dermitzakis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och
A. Sauka)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: T. Lefèvre)
Saken

Saken
Talan, i första hand, enligt artikel 272 FEUF med yrkande om
att tribunalen ska förklara att vissa av sökandens kostnader för
genomförande av kontrakt nr 33812 inom projektet Amida,
kontrakt nr 27140 inom projektet Bacs och kontrakt nr 27787
inom projektet Dirac — vilka ingåtts med Europeiska kommis
sionen inom ramen för sjätte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk ut
veckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av
det europeiska området för forskningsverksamhet samt innova
tion (2002–2006), inrättat genom Europaparlamentets och rå
dets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 (EGT L 232,
s. 1) — är ersättningsgilla och att sökanden följaktligen inte ska
återbetala 98 042,45 euro avseende kontraktet inom projektet
Dirac och 251 505,76 euro avseende kontraktet inom projektet
Amida samt, i andra hand, enligt artikel 263 FEUF med yrkande
om att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut att
godta resultatet av en företagen revision, det vill säga att de
omtvistade kostnaderna inte är ersättningsgilla och om att tri
bunalen ska förplikta kommissionen att låta utföra en revision
av de aktuella projekten, vilken inte ska göras av det bolag som
genomfört den första revisionen.

Domslut
1. Talan ogillas.

Talan om dels upphävande av domstolens beslut av den 12 juli
2010 att förkasta sökandens anbud beträffande posterna nr 1
och 2 i anbudsförfarandet CJ 7/09 av den 11 november 2009
beträffande underhåll, utveckling och stöd för datorapplikatio
ner (EUT 2009, S 217-312293), och av alla andra beslut hän
förliga till domstolen, däribland beslutet att tilldela de godkända
anbudsgivare respektive kontrakt, dels skadestånd
Domslut
1. Europeiska unionens domstols beslut av den 12 juli 2012, genom
vilket de anbud som avgetts av Evropaïki Dynamiki — Proigmena
Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE i an
budsförfarandet CJ 7/09 av den 11 november 2009 beträffande
underhåll, utveckling och stöd för datorapplikationer (EUT 2009,
S 217-312293) förkastas och genom vilket andra anbudsgivare
tilldelas kontrakten, upphävs.
2. Talan ogillas i övrigt.
3. Europeiska unionens domstol ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 346, 18.12.2010.

