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BIZOTTSÁG

A cirok harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó importvám-csökkentésre irányuló
pályázati felhívás hirdetménye

(2005/C 327/14)

I. TÁRGY

1. Pályázat nyílik a 1007 00 90 KN-kódszám alá eső cirok
harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó
importvám-csökkentésre.

2. A mennyiség, amelyre importvám-csökkentés állapítható
meg, 200 000 tonna.

3. A jelen felhívás közzétételére, valamint a pályázati eljárás
lefolytatására a 2094/2005/EK bizottsági rendelet (1) rendelke-
zéseinek megfelelően kerül sor.

II. HATÁRIDŐK

1. Az első heti pályázati felhívás tekintetében az ajánlatok
benyújtási határideje 2005. december 30-án kezdődik és 2006.
január 5-én de. 10 órakor jár le.

2. A soron következő heti pályázati felhívások esetében az
ajánlatok benyújtási határideje minden hét pénteki napján
kezdődik és a következő csütörtökön de. 10 órakor jár le.

Ez a hirdetmény kizárólag a jelen pályázati eljárás megnyitása
céljából kerül közzétételre. Mindaddig, amíg módosítására vagy
helyettesítésére nem kerül sor, ez a hirdetmény minden, a jelen
pályázati eljárás érvényességi ideje alatt lebonyolított heti pályá-
zati eljárásra érvényes.

Ugyanakkor az ajánlatbenyújtás felfüggesztésre kerül a 2006.
április 7-13-i és a 2006. május 19-25-i héten.

III. AJÁNLATOK

1. Az írásban benyújtott ajánlatokat legkésőbb a II. címben
megjelölt napon és órában, átvételi elismervény ellenében
személyesen, illetve elektronikus továbbítás útján kell eljuttatni
az alábbi címre:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
e-mail: secreint@fega.mapya.es
fax: (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

A nem elektronikus úton benyújtott ajánlatokat lezárt dupla
borítékban kell eljuttatni a fenti címre. A szintén lezárt belső
borítékon fel kell tüntetni „A cirok importvám-csökkentésére
kiírt pályázati eljárással kapcsolatos ajánlat — 2094/2005/EK
rendelet” megjelölést.

Ameddig az érintett tagállam az érdekeltet nem értesíti a
pályázat odaítéléséről, a benyújtott ajánlatok véglegesek.

2. Az ajánlatot, valamint az 1839/95/EK bizottsági rende-
let (2) 6. cikkének (3) bekezdésében említett igazolást és kötele-
zettségvállalást annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy
hivatalos nyelveinek egyikén kell megszövegezni, amelynek ille-
tékes szervéhez az ajánlatot benyújtják.

IV. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

A pályázati biztosítékot az illetékes szerv javára kell nyújtani.

V. PÁLYÁZATNYERTESSÉG

A pályázatnyertesség megalapozza:

a) a nyertes pályázó jogát arra, hogy abban a tagállamban, ahol
az ajánlat benyújtására sor került, kiállítsanak részére egy
olyan behozatali engedélyt, amely feltünteti az ajánlatban
szereplő behozatali vámkedvezményt az ajánlattal érintett
mennyiségre;

b) a nyertes pályázó azon kötelezettségét, hogy az a) pontban
említett tagállamban erre a mennyiségre vonatkozó behoza-
tali engedélyt kérjen.
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(1) H L 335., 2005.12.21., . 4. o.
(2) HL L 177, 28.7.1995., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rende-

lettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


