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Árajánlatkérés választási iratok megsemmisítésére
Megbízó (Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal) megbízza a
Megbízottat, hogy a Megbízónál keletkezett választási iratokat, szavazólapokat
(továbbiakban: választási iratok) – a 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 7. § j) bekezdésében
megjelölt határnapon – semmisítse meg.
A megbízott kijelenti, hogy olyan cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, mely
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, valamint a szükséges szakhatósági engedélyek
birtokában jogosult a szerződésben meghatározott feladat elvégzésére, és egyben kijelenti,
hogy a megbízás határidőben történő teljesítéséhez rendelkezik a megfelelő személyi, tárgyi
és technikai feltételekkel.
A Megbízó a Megbízott részére személyes adatokat is tartalmazó iratokat ad át
megsemmisítés céljából. A Megbízott vállalja, hogy az átadott iratokat bizalmasan, az
adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásával kezeli, mind a szállítás, mind a feldolgozás
előkészítése folyamán. Megbízott kizárólag a választási iratokat fel- és lerakodására, továbbá
szállítására és megsemmisítésére jogosult. Az iratok nem megfelelő tárolásából, őrzéséből
keletkezett károkért a Megbízott teljes felelősséggel tartozik.
A megsemmisítendő iratok tartalmazhatnak tűző- és gémkapcsokat, szalagos irományfedél
szövetszalagot, műanyag genothermet, indigót, irattartót, spirálozott anyag esetén spirált,
műanyag előlapot, műanyag sínben elhelyezett iratok esetén előlapot, sínt, stb.
Az ajánlattételben kérem az alábbiakra vonatkozó tájékoztatást:
- Megbízott a választási iratokat zárt rendszerű autóval el tudja-e szállítani a
Megbízó székhelyéről,
- Megbízott tud-e a megsemmisítés helyszínén a gépjármű lerakodásához szükséges
személyzet biztosítani, amennyiben igen, milyen feltételekkel,
- megsemmisítési nyilatkozatot (mely tartalmazza, hogy milyen iratokat, hol és
milyen módon semmisítettek meg) kiállítanak-e,
- a megsemmisítés folyamatát figyelemmel kísérheti-e egy hivatali munkatárs,
- kérjük továbbá megjelölni a megsemmisítés helyszínét illetve az ajánlati ár
feltüntetését.
A Megbízó vállalja, hogy az iratokat szállítható formában (dobozban, kötegelve vagy
zsákban, illetve raklapon) adja át a Megbízottnak. A Megbízott az iratok átvételekor a
Megbízó részére szállítólevelet állít ki és ad át, amennyiben a szállítást is biztosítja.

Az átadásra váró irat mennysége kb. 1100 kilogramm.
Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megsemmisítés okán bezúzott és lebálázott
anyagot Megbízott szabadon felhasználja és értékesítse.
Az iratok megsemmisítéséről Megbízott megsemmisítési nyilatkozatot állít ki, melyet a
megsemmisítést követően haladéktalanul, postai úton megküld Megbízó részére.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 2020. január 13-án elvégzi az aznap átadásra
kerülő választási iratok megsemmisítését.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2019. 12. 16. 16.00 óra
A pályázatokat zárt borítékban vagy e-mailen (kocsisn@bp22.hu) a Polgármesteri
Hivatal (Budapest, XXII. ker. Városház tér 11.) Jegyzői Kabinet irodájában a 45.
szobában kell leadni a fent megadott határidőig.
Amennyiben további információra van szükség, Kocsis Nóra ügyintézőt keressék a 061-2292611/245 telefonszámon.
Budapest, 2019.12.09.
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