
határozatok sértik az átláthatóság elvét, mivel az alperes nem 
tette hozzáférhetővé valamennyi jelentkező számára az azon 
határozata meghozatalával kapcsolatos körülményeket és tény
beli hátteret, amelyben arról döntött, hogy nem teszi nyilvá
nossá a nyertes ajánlattevő információs előnyének megítéléséhez 
szükséges releváns tényeket. 

Harmadszor az alperes azzal érvel, hogy a vitatott határozatok 
sértik a pénzügyi szabályzat ( 1 ) 84. cikkének a) pontját, mivel a 
nyertes ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok állt fenn 
az odaítélt szerződés tekintetében. 

Negyedszer a felperes álláspontja szerint a vitatott határozatok 
sértik a végrehajtási szabályok ( 2 ) 93. cikkét és 100. cikke (2) 
bekezdésének h) pontját, mivel az alperes az F4E-2009-OPE- 
053 (MS-MG) közbeszerzési eljárásban a szerződések odaítélé
séről hozott határozatát nyílt eljárásban hozta meg versenypár
beszéd vagy tárgyalásos eljárás helyett. 

Ötödször a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozatok 
sértik a 2004/18/EK irányelv ( 3 ) 23. cikkének (2) bekezdését 
(amely analógia útján alkalmazandó e közbeszerzési eljárásra), 
mivel az eljárás ajánlati felhívásában szereplő szerződésterve
zetben használt kikötések és feltételek ellentétesek az alkalma
zandó spanyol joggal, és hatásukra tekintettel a közbeszerzés 
verseny előtti megnyitása indokolatlan korlátozásának minő
sülnek. 

Hatodszor a felperes előadja, hogy az alperes azzal, hogy a 
műszaki leírásban homályos és pontatlan követelményeket 
alkalmazott, megsértette az átláthatóság elvét és a végrehajtási 
rendelet 116. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

Végül a felperes előadja, hogy az alperes megsértette az átlátha
tóság elvét és az egyenlő bánásmód elvét azzal, hogy az ajánlati 
felhívásban olyan odaítélési szempontokat írt elő a jelen eljárás 
vonatkozásában, amelyek nem egyértelműek és nem átláthatók, 

valamint nem a szerződés tárgyához kapcsolódnak, hanem az 
ajánlattevők alkalmasságához és kiválasztásához. 
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