
Wyrok Sądu z dnia 15 października 2013 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-457/10) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
— Świadczenie usług zewnętrznych w zakresie rozwoju, 
badania i wsparcia systemów informatycznych (ESP DESIS 
II) — Klasyfikacja oferenta — Udzielenie zamówienia — 
Konsorcjum występujące jako oferent — Dopuszczalność — 
Obowiązek uzasadnienia — Przejrzystość — Równość trakto
wania — Oczywisty błąd w ocenie — Odpowiedzialność 

pozaumowna) 

(2013/C 352/21) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i M. Dermitzakis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo S. Delaude i N. Bambara, następnie S. Delaude, pełno
mocnicy, wspierani początkowo przez adwokatów P. Wytincka, 
a następnie B. Hoorelbeke) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 
16 lipca 2010 r. o sklasyfikowaniu oferty złożonej przez 
skarżącą w przetargu DIGIT/R2/PO/209/045 na „Świadczenie 
usług zewnętrznych w zakresie rozwoju, badania i wsparcia 
systemów informatycznych” (ESP DESIS II) (Dz.U. 2009/S 
198-283663), w części 2 „Projekty rozwoju realizowane na 
zewnątrz”, na trzecim zamiast na pierwszym miejscu oraz przy
znaniu pierwszego i drugiego miejsca innym oferentom, a także 
wszystkich związanych z nią decyzji dyrekcji generalnej ds. 
informatyki Komisji, w tym decyzji o udzieleniu odpowiednich 
zamówień oferentom sklasyfikowanym na miejscach pierwszym 
i drugim, a po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2013 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-474/10) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
— Świadczenie usług zewnętrznych w zakresie rozwoju, 
badania i wsparcia systemów informatycznych (ESP DESIS 
II) — Klasyfikacja oferenta — Udzielenie zamówienia — 
Obowiązek uzasadnienia — Przejrzystość — Równość trakto
wania — Oczywisty błąd w ocenie — Odpowiedzialność 

pozaumowna) 

(2013/C 352/22) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i M. Dermitzakis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo N. Bambara i S. Delaude, następnie S. Delaude, pełno
mocnicy, wspierani przez O. Graber-Soudry, solicitor) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności czterech decyzji Komisji 
doręczonych w oddzielnych pismach z dnia 16 lipca 2010 r. o 
sklasyfikowaniu oferty złożonej przez skarżącą w przetargu 
DIGIT/R2/PO/209/045 na „Świadczenie usług zewnętrznych w 
zakresie rozwoju, badania i wsparcia systemów informatycz
nych” (ESP DESIS II) (Dz.U. 2009/S 198-283663), w części 
1A na drugiej pozycji, w części 1B na trzeciej pozycji, w części 
1C na drugiej pozycji, a w części 3 na trzeciej pozycji, a także 
wszystkich związanych z nimi decyzji dyrekcji generalnej ds. 
informatyki Komisji, w tym decyzji o udzieleniu odpowiednich 
zamówień oferentom sklasyfikowanym na miejscach pierwszym 
i drugim, a po drugie, żądanie zasądzenia odszkodowania. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010.
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