PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Honvédelmi Minisztérium, mint
vagyonkezelésében lévő különféle, HM
(továbbiakban: Hulladékok).

Kiíró pályázat keretében értékesíti a HM
kezelésű ingatlanokban tárolt hulladékokat

1. A Kiíró megnevezése: Honvédelmi Minisztérium (HM)
Címe, székhelye: Magyarország, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Email-címe: hm.vff@hm.gov.hu
A Hulladékok EWC kódjai: 16 03 04, 20 01 38, 20 01 36, 20 01 01, 17 04 05, 17 04 11, 16
01 20, 20 01 40, 02 01 10, 16 02 16, 16 01 19, 17 02 01, 16 06 01*, 15 01 07, 17 02 03, 15
01 03, 15 01 01, 20 01 39.
2. A Hulladékok a HM kezelésébe tartozó kalocsai, budapesti, gödöllői, tápiószecsői,
nyírtelki, tatárszentgyörgyi, várpalotai, és isaszegi ingatlanokban helyezkednek el.
3. A pályázat célja, típusa: a Hulladékok adásvételére és a HM vagyonkezelésű
ingatlanokból történő elszállítására irányuló szerződés megkötése, egyfordulós,
nyilvános pályázat keretében.
4. Az értékesítésre vonatkozó feltételek:
A hulladékokat nem lehet értékesíteni olyan Pályázó részére, akinek lejárt esedékességű
köztartozása, vagy a tulajdonosi joggyakorlóval (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)
szemben fennálló, lejárt tartozása van, vagy nem rendelkezik a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben meghatározott tulajdonszerzésre jogosító hulladékgazdálkodási
engedéllyel, mely a meghirdetett hulladékok teljes körének begyűjtésére, közvetítésére,
vagy kereskedelemre, vagy kezelésre jogosító tevékenységre érvényes.
5. Fizetés módja, határideje: a hulladékok értékesítésére a nyertes Pályázó és a Kiíró
képviselője adásvételi szerződést köt. Az adásvétel tárgyát képező Hulladékokról az
átadó szerv előlegszámlát bocsát ki. A számlaösszeget a nyertes Pályázó 15 napon belül
átutalással kiegyenlíti. A „Részletes tájékoztató”-ban feltüntetett, a szerződés tárgyát
képező Hulladékok mennyiségi értékei becsült értékek, melyektől a tényleges
mennyiség +30%-al felfelé, illetve -30%-al lefelé eltérhet. A szerződéses
szolgáltatás/ellenszolgáltatás végleges elszámolása a tényleges (hitelesen mért,
elszámolásra és teljesítésigazolásra alkalmas, nyilvántartott) értékek alapján történik.
6. Kiíró pályázati biztosíték adását nem írja elő.
7. „Részletes tájékoztató” rendelkezésre bocsátása: Kiíró a pályázat „Részletes
tájékoztató”-ját Pályázó postai úton, vagy elektronikusan előterjesztett kérésére három
munkanapon belül megküldi Pályázó által megadott postai, vagy elektronikus levelezési
címre. Jelen pályázati felhívás, valamint a „Részletes tájékoztató” hozzáférhető a
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/ertekesites-2012
internetes
elérhetőségen is. A „Részletes tájékoztató” rendelkezésre bocsátása ingyenes.
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8. A Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje:
A Pályázók ajánlataikat zárt borítékban, legalább két példányban, minden oldalon eredeti,
cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott
aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül, az 1.
pontban meghatározott címre, postai úton, vagy a hivatali nyitvatartási idő alatt
személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19-e, 13.00 óra
9. Az ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. A
Pályázó ajánlatához benyújtási határidő lejártától számított 90 (kilencven) napig kötve
van, kivéve, ha a Kiíró ezen időn belül a nyertes Pályázóval szerződést köt, a pályázati
felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti. Az elbírálási határidő
meghosszabbítása esetén az ajánlati kötöttség időtartama a meghosszabbítás
időtartamával meghosszabbodik, de ebben az esetben sem haladhatja meg a 120 napot.
10. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. Korm. rendelet (Vhr.) 41.§ (6) bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánítsa,
valamint, hogy a nyertes Pályázó visszalépése vagy a Vhr. 41.§ (4) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével
szerződést kössön.
11. A pályázati ajánlat érvényességének feltételei:
Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás 1. pontjában, illetve a „Részletes tájékoztató” o)
pontjában felsorolt Hulladékok valamennyi folyószámon szereplő tételére vételi ajánlatot
tenni, részajánlat-tételi lehetőség nincs. Az ajánlatot a Hulladékok megadott mennyiségi
egységéhez igazodóan Ft/kg vagy Ft/db bontásban, tételenként kell megtenni, és
tartalmaznia kell tárolóhelyenkénti „összesen”, és „mindösszesen” értéket is. A
tételenként megtett ajánlat negatív értéket nem tartalmazhat. Ezen felül Pályázónak
ajánlatában meg kell jelölnie azt az elszállítási határidőt is, melyen belül az összes
hulladék elszállítását teljesíti. Részpályázat, illetve alternatív (többváltozatú) pályázat nem
nyújtható be.
Érvényes a pályázat, ha azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve
szabályszerűen meghosszabbított határidőn belül nyújtották be; a pályázati felhívásban,
valamint a „Részletes tájékoztató”-ban foglalt formai és tartalmi feltételeknek megfelel, és
a Pályázó a Kiíró által előírt nyilatkozatokat és nyomtatványokat a meghatározott
formában a pályázathoz csatolta.
12. Hiánypótlásra a Kiíró a „Részletes tájékoztató”-ban foglalt feltételek fennállása esetén,
Pályázónként egy alkalommal ad lehetőséget.
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