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Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2005.
október 12-i határozatát, amellyel a TEA-CEGOS konzor-
cium részvételét és ajánlatát kizárta és visszavonta a Euro-
peAid/119860/C/ – 7-es tétel pályázati felhívás keretében a
konzorciummal való keretszerződés kötéséről szóló határo-
zatát;

– semmisítse meg a Bizottságnak a fenti pályázati felhívás kere-
tében a 2005. október 12-i bizottsági határozatot követően
hozott határozatait, különösen a pályázatot elbíráló határo-
zatokat, valamint az ezekre tekintettel kötött szerződéseket;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügy felperesei az alperes által közzétett „EuropeAid/
119860/C/SV/Multi” pályázat céljából alakult konzorcium
tagjai. A konzorcium a 7-es, „kultúra, kormányzás, belügyek”
tételre nyújtott be pályázatot.

A konzorciummal 2004. május 20-i levéllel közölték, hogy
pályázata elfogadásra került. Az alperes 2005. július 18-i level-
ében közölte a felperessel, hogy szükségesnek tartja döntése
felülvizsgálatát, amellyel a felperesnek keretszerződést ítélt oda,
amit azzal indokolt, hogy az eljárás során pontatlanul közölt
adatok alapján hozta meg a határozatot. A Bizottság 2005.
október 12-én határozatot fogadott el, amelyben megerősítette
a felperes pályázatának és ajánlatának elutasítását a pályázati
hirdetmény (1) 13. pontjában meghatározott kizárási ok alapján.
Határozata indokolásaként arra a tényre hivatkozott, hogy a
konzorcium egyik tagja olyan vállalatcsoporthoz tartozik,
amelynek az egyik tagja ugyanazon szerződésre nyújtott be
pályázatot. Ez utóbbi a megtámadott határozat.

A megtámadott határozat megsemmisítése iránti kereset alátá-
masztására a felperesek több jogalapra hivatkoznak.

Először előadják, hogy az alperes megsértette a szerződési
dokumentációt, mivel helytelenül alkalmazta a pályázati hirdet-
mény 13. pontját, valamint a kitöltési útmutató 14. cikkét. A
felperesek előadják, hogy a pályázati hirdetmény 13. pontja

nem alkalmazható a határozat meghozatalát követően. Azt is
előadják, hogy nem mulasztották el az alperes által kért iratok
benyújtását, továbbá nem szolgáltattak valótlan információt,
tehát nem teljesültek a kitöltési útmutató 14. cikke alkalmazá-
sának a pályázat odaítéléséről szóló határozat visszavonását az
eljárás e szakaszában egyedül indokoló feltételei.

Másodszor a felperesek előadják, hogy az alperes nyilvánvaló
mérlegelési hibát követett el a hirdetmény 13. pontjában
szereplő „vállalatcsoport”-fogalommal kapcsolatban, mivel azt
kizárólag strukturális kérdésként kezelte, és nem vizsgálta az
egyazon pályázati felhívásra jelentkezők közti összeférhetetlen-
séget. A felperesek álláspontja szerint az alperes értékelése sérti
a jogbiztonság elvét. Másrészt a felperesek jogalapként hivat-
koznak az indokolási kötelezettség állítólagos megsértésére.

A felperesek által hivatkozott harmadik jogalap a gondos
ügyintézés elvének és a gondosság követelményének állítólagos
megsértésén alapul. A felperesek előadják, hogy kétely esetén
azt az alperes köteles lett volna ésszerű határidőn belül közölni
a konzorciummal, valamint őket a pályázati eljárás során – és
nem a pályázat odaítéléséről szóló határozat elfogadását
követően – meghallgatni, ami lehetővé tette volna az eljárás
végső szakaszaiban való részvételével kapcsolatos költségek
elkerülését.

Utolsó jogalapként a felperesek arra hivatkoznak, hogy
figyelmen kívül hagyták jogos feltevésüket, valamint a közigaz-
gatási aktusok visszavonásának tanát. Előadják, hogy a jelen
ügyben a pályázat odaítéléséről szóló határozat nem volt
jogszerűtlen, ezért azt az alperes nem vonhatta volna vissza.

(1) „Többszörös keret-megállapodás az Európai Bizottság külső segélye-
zése kedvezményezettjeként szereplő harmadik országok kizárólagos
hasznára elvégzendő rövidtávú szakértői vizsgálathoz biztosított
műszaki segítségnyújtás céljából lebonyolított munkaerő-toborzásra”
vonatkozó pályázati felhívás (2004/S 132-111932)
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