
A kukorica harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére 
irányuló pályázati felhívás hirdetménye 

(2010/C 138/13) 

I. TÁRGY 

(1) Pályázati eljárás indul a harmadik országokból származó, a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica 
behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentése céljából. 

(2) A pályázati eljárásra a(z) 462/2010/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban kerül sor ( 1 ). 

II. HATÁRIDŐK 

(1) Az ajánlatok benyújtási határideje az első részleges pályázati felhívásra vonatkozóan 2010. június 10., 
brüsszeli idő szerint 10 óra. 

Az ezt követő részleges pályázati felhívásokra vonatkozóan az ajánlatok benyújtási határideje az alábbi 
csütörtöki napokon brüsszeli idő szerint 10 óra: 

— 2010. június 24., 

— 2010. július 15. és 29., 

— 2010. augusztus 26., 

— 2010. szeptember 16. és 30., 

— 2010. október 14. és 28., 

— 2010. november 11. és 25., 

— 2010. december 9. és 16. 

(2) E hirdetmény kizárólag a jelen pályázati eljárás megindításához kapcsolódóan kerül közzétételre. E 
hirdetmény a pályázati eljárás időtartama alatt kiadott összes részleges pályázati felhívásra érvényes, kivéve 
ha módosító vagy helyettesítő hirdetmény közzétételére kerül sor. 

III. AJÁNLATOK 

(1) Az írásban benyújtott ajánlatokat legkésőbb a II. pontban megjelölt időpontban és órában, átvételi 
elismervény ellenében vagy elektronikus úton kell eljuttatni az alábbi címek egyikére: 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
C/ Beneficencia, 8 
28004 Madrid 
ESPAÑA 

E-mail: intervec@fega.mapya.es 
Fax +34 915219832 / 913476387 

A nem elektronikus úton benyújtott ajánlatoknak lezárt, dupla borítékban kell beérkezniük a megadott 
címre. A belső, szintén lezárt borítékon a következőt kell feltüntetni: „Ajánlat a kukorica behozatali 
vámjának csökkentésére irányuló pályázati felhívásra – 462/2010/EU rendelet”. 

A benyújtott ajánlatokat mindaddig nem lehet visszavonni, amíg az érintett tagállam nem értesíti az 
ajánlatot tevő pályázót a pályázat odaítéléséről.
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(2) Mind az ajánlatot, mind az 1296/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 7. cikkének (3) bekezdésében 
említett igazolást és nyilatkozatot annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén 
kell elkészíteni, amelynek illetékes szervezete az ajánlat címzettje. 

IV. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

Az ajánlati biztosítékot az illetékes szervezet javára kell letétbe helyezni. 

V. A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE 

A szerződés odaítélése a következőket vonja maga után: 

a) egy olyan behozatali engedélyhez való jogot, amelyet az ajánlat benyújtásának helye szerinti tagállamban 
állítottak ki és tartalmazza az ajánlatban említett és a szóban forgó mennyiségre megítélt behozatalivám- 
csökkentést; 

b) kötelezettséget a megítélt mennyiségre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelemnek az a) pontban 
említett tagállamban történő benyújtása tekintetében.
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