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Arrest van het Gerecht van 28 februari 2018 — Vakakis kai Synergates / Commissie
(Zaak T-292/15) (1)
(„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Overheidsopdrachten voor diensten —
Aanbestedingsprocedure — Ontvankelijkheid — Misbruik van procedure — Belangenconflict —
Zorgvuldigheidsplicht — Verlies van een kans”)
(2018/C 142/51)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, voorheen Vakakis International —
Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athene, Griekenland) (vertegenwoordigers: B. O'Connor, solicitor, en S. Gubel en
E. Bertolotto, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Erlbacher en E. Georgieva, vervolgens
E. Georgieva en L. Baumgart als gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 268 VWEU, strekkende tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden door
onregelmatigheden die de Commissie in het kader van de aanbestedingsprocedure „Versterking van het systeem voor
voedselveiligheid in Albanië” (EuropeAid/129820/C/SER/AL) heeft begaan.

Dictum
1) De Europese Unie moet de schade vergoeden die Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton heeft
geleden wegens het verlies van een kans op gunning van de opdracht „Versterking van het systeem voor voedselveiligheid in Albanië”
(EuropeAid/129820/C/SER/AL), en wegens de lasten en kosten die verband houden met de deelname aan deze aanbesteding.

2) De in punt 1 van onderhavig dictum bedoelde schadevergoeding zal worden vermeerderd met vertragingsrente, te berekenen vanaf de
uitspraak van dit arrest tot aan de volledige betaling, tegen de door de Europese Centrale Bank (ECB) voor de
basisherfinancieringstransacties vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee procentpunten.

3) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4) Partijen zullen het Gerecht binnen drie maanden na de uitspraak van dit arrest het in onderlinge overeenstemming becijferde bedrag
van de vergoeding meedelen.

5) Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming zullen partijen het Gerecht binnen dezelfde termijn hun becijferde vorderingen
toezenden.

6) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.
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