Υπόθεση

∆ιάδικοι

Λέξεις-Κλειδιά

∆ηµοσίευση
Αδηµοσίευτη

C-450/06

Varec SA κατά Βελγικού
∆ηµοσίου

Προδικαστικό ερώτηµα
∆ηµόσια σύµβαση προµηθειών
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ- ∆ιαδικασία
Προσφύγων- Αποτελεσµατική
Προσφυγή- Εµπιστευτικός
χαρακτήρας της προσφοράςΕπιχειρηµατικό απόρρητο και
δικαίωµα πρόσβασης- Αρχή της
εκατέρωθεν ακρόασης και
προστασία του θεµιτού
ανταγωνισµού

C-70/06

Επιτροπή/ Πορτογαλία

Παράβαση κράτους µέλους – Απόφαση του Αδηµοσίευτη
∆ικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνεται η
παράβαση – Μη εκτέλεση – Χρηµατική ποινή

C-532/06

Εµµ. Λιανάκης και
λοιποί / ∆ήµος
Αλεξανδρούπολης και
λοιποί,

Προδικαστικό ερώτηµα –
Οδηγία 92/50/ΕΟΚ - ∆ηµόσιες
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών –
∆ιαγωνισµός µελετών
Κριτήρια ανάθεσηςΑρχή της ίσης µεταχείρισης
- Αρχή της διαφάνειας

C-412/04

Επιτροπή/Ιταλία

Προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ – Παράβαση Αδηµοσίευτη
κράτους µέλους – Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ,
93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ - Μικτές
συµβάσεις– Κύριο αντικείµενο της σύµβασης –
Εξαιρούµενες συµβάσεις - Αρχές της ίσης
µεταχείρισης και της διαφάνειας

Τ-345/03

Ευρωπαϊκή ∆υναµική –
Προηγµένα Συστήµατα
Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής
και
Τηλεµατικής ΑΕ κατά
Επιτροπής
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

∆ηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών – Αδηµοσίευτη
Κοινοτικός
µειοδοτικός
διαγωνισµός
–
Υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη και την
παροχή υπηρεσιών υποστηρίξεως για την
Υπηρεσία
πληροφορήσεως
για
θέµατα
κοινοτικής έρευνας και αναπτύξεως (CORDIS)
– Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζοµένου –
Αρχές
της
ίσης
µεταχειρίσεως
των
διαγωνιζοµένων και της διαφάνειας

Αδηµοσίευτη

Τ-332/03

European Service
Network (ESN) SA κατά
Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

Κοινοτικός
διαγωνισµόςΑρχή
ίσης Αδηµοσίευτη
µεταχείρισης διαγωνιζοµένων- υποχρέωση
διαφάνειαςκαθυστερηµένη
διάθεση
σε
διαγωνιζοµένους κρίσιµων τεχνικών σηµείωνσυγκριτικό πλεονέκτηµα- ουσιώδη στοιχεία για
την υποβολή ανταγωνιστικής προσφοράςκριτήρια
ανάθεσηςτροποποίηση
των
κριτηρίων ανάθεσης- πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά- ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια ανάθεσης

C-444/06

Επιτροπή / Ισπανία

Προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ – παράβαση Αδηµοσίευτη
κράτους µέλους – οδηγία 89/665/EOK –
δηµόσιες συµβάσεις έργων και προµηθειών διαδικασία προσφυγής

C-346/06

Dirk Rüffert κατά Land Προδικαστικό ερώτηµα – άρθρο 234ΕΚ - Αδηµοσίευτη
Niedersachen
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων –
απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών – άρθρο 49 ΕΚ – οδηγία 96/71/ΕΚ

C-337/05

Επιτροπή/ Ιταλία

Προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ – παράβαση Αδηµοσίευτη
κράτους µέλους – δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών – διαδικασία µε διαπραγµάτευση –
οδηγία 93/36/ΕΚ

C-393/06

Ing Aigner, WasserWärme-Umwelt GmbH
κατά Fernwärme Wien
GmbH

Προδικαστικό ερώτηµα – άρθρο 234 ΕΚ - Αδηµοσίευτη
δηµόσιες συµβάσεις – οδηγίες 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ – οργανισµός δηµοσίου δικαίου –
αναθέτων φορέας - αναθέτουσα αρχή

C-147/06

SECAP SpA και
Santorso Soc. Coop.
Arl. κατά Comune di
Torino

Προδικαστικό ερώτηµα – άρθρο 30§4 της Αδηµοσίευτη
οδηγίας 93/37 και άρθρο 55 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ- ασυνήθιστα χαµηλές προσφορέςδιαδικασία αποκλεισµού ασυνήθιστα χαµηλών
προσφορών- εθνική διάταξη επιβάλλουσα τον
αυτόµατο
αποκλεισµόνοµοθετικός
καθορισµός εύλογου ορίου για την εφαρµογή
του αυτόµατου αποκλεισµού των ασυνήθιστα
χαµηλών
προσφορώνδιαδικασία
επαλήθευσης κατόπιν ακροάσεως- δηµόσιες
συµβάσεις µε αξία χαµηλότερη των κοινοτικών
κατωφλίων- συµβάσεις µε βέβαιο διασυνοριακό
ενδιαφέρονκριτήρια
εκτίµησης
του
ενδεχόµενου διασυνοριακού ενδιαφέροντοςυποχρεώσεις
των
αναθετουσών
αρχών
απορρεουσών από τις θεµελιώδεις αρχές του
κοινοτικού δικαίου

C-148/06

Τ-495/04

Belfass
SPRL/Συµβούλιο

Προσφυγή – δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών Αδηµοσίευτη
καθαρισµού και συντήρησης – άρθρο 139 παρ.
1 του Κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) 2342/2002 –
υπερβολικά χαµηλή προσφορά – ένσταση
έλλειψης νοµιµότητας

C-454/06

Pressetext
Nachrichtenagentur /
Αυστρία

Προδικαστικό ερώτηµα – άρθρο 234 ΕΚ – Αδηµοσίευτη
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – οδηγία
92/50/ΕΟΚ – υπηρεσίες πρακτορείου Τύπου –
συµπληρωµατική
σύµβαση
–
σύναψη
σύµβασης

