Ajánlattételi nyilatkozat szabadkézi eljárásban
Tárgy: PVC ablak és ajtó gyártó gépsor beszerzése
Ajánlattevőként kijelentjük, hogy a részünkre megküldött ajánlattételi felhívás alapján a
következőkben meghatározott főbb elemekkel ajánlatot kívánunk benyújtani.
1. Az ajánlattevő adatai, teljesítésben résztvevők
Ajánlattevő megnevezése:
Székhely címe:
Telephelye:
Adószám:
Telefon/fax:
E-mail cím:
2. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívásban megadott ajánlati feltételek ránk, mint
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.
3. Az ajánlatunkban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplő megbízási díjunkat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottuk ki, és nyertességünk esetén az eredményhirdetést követően ezen iratokban
szereplő feltételeknek megfelelően az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítjük
vállalásainkat.
Ajánlati ár:
Megnevezés
Ajánlati ár (Ft)

Nettó díj (Eur)

27% ÁFA

Bruttó díj (Eur)

azaz (betűvel):
5. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a)
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
Ajánlatunkat 30 napig tartjuk fenn.
Mellékletek:
- Műszaki specifikáció
- Termékleírás

Dátum: ........................................

ajánlattevő cégszerű aláírása
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Műszaki specifikáció

Beszerzés tárgya: PVC ablak és ajtó gyártó gépsor beszerzése

Beszerezni kívánt berendezések

Megajánlott berendezések

ZS 170 2,2 kW/400V egytárcsás
vonófűrész
TORNADO-A SN 0335-R
automatikus helyzetelő
osztómaró „ARCUS M”
szalagfűrész ARG 260
SMC 320 PVC daraboló
megmunkáló központ

és

CYKLON S P csavarozóautomata
(single) p
PANTOMAT maró és fúróautomata
APOLLO 1A PLUS 111 egypontos
hegesztő automata
SSL 1 WM 740+CS 810+TS
820+CM 620 hegesztő és
saroktisztító sor
VULCAN S-3000 PVC
szárnyraszerelő állomás
Támaszfal 6 m hosszú 500 mm
széles osztott (5x100 mma)
görgőkkel
FIXUS D 023022-B üvegező prés,
emeléssel, kétoldalas
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Ajánlatkérő által kért
berendezéssel
egyenértékű
(igen/nem)

HECTOR FV E-291224-20-K
kerekes keret tároló 20 keret
részére
NOVA M3P Üveglécvágó fűrész két
léchez, automata
mérőberendezéssel
GOLEM FV H-132126-08-L
késztermék kocsi, 8 termékhez
HERCULES MP 8-120-2590pneumatikus léptető berendezés
Munkaasztal
Visula Windorw üzemvezérlő
program

Amennyiben az Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által kért berendezésre tesz ajánlatot, az
egyenértékűség bizonyítása kötelező!

Kelt: Salgótarján, 2022.03.24
……………………………………………
cégszerű aláírás
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