Ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete – műszaki specifikáció
Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áru
műszaki leírását. Az ajánlattevő által ajánlott gépnek az „A” oszlopban feltüntetett minimum
feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.
Ajánlattevők az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb
jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkező árukkal felelhetnek meg az ajánlatban.
Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek
mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be
kell írni a táblázat „B” oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a „B” oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni.
A gyártó megnevezése mellett, a típust is fel kell tüntetni oly módon, hogy az
egyértelműen azonosítható legyen. A táblázat hiányos kitöltése az ajánlat érvénytelenné
nyilvánítását és az ajánlattevő kizárását eredményezi.
Az előírt kötelező táblázatnál csatolható további részletes termékleírás is, mely azonban
nem tartalmazhat a táblázatban megadotthoz képest ellenkező információt!
Ajánlatkérő a megajánlott áru esetében előírja Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát, hogy az
ajánlott gép/berendezés az előírt műszaki követelményeket teljesíti.

Traktor
A.
Előírt műszaki követelmények

B.
Az ajánlott traktor műszaki adatai,
tulajdonságai

Gyártó megnevezése:
Típus:

Súlyhatárok, fő méretek:

Súly (kg)

max. 2000 kg

Hosszúság (mm)

max. 3500 mm

Szélesség (mm)

max. 2500 mm

Erőforrás:
Önálló, dízelmotoros meghajtás

Műszaki specifikáció
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Teljesítmény (LE)

min. 40 LE

Hengerek száma (db)

4 db

Egyéb műszaki adatok

Emelőképesség (kg)

min. 400 kg

Négy kerék hajtás ki-be kapcsolható
B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
Fülke
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
fentiekben bemutatott traktor az előírt műszaki követelményeket teljesíti.
Kelt: ………….., 2015…. …………….
PH
Cégszerű aláírás

Pótkocsi
A.
Előírt műszaki követelmények

B.
Az ajánlott pótkocsi műszaki adatai,
tulajdonságai

Gyártó megnevezése:
Típus:

Súlyhatárok, fő méretek, jellemzők:

Súly (kg)

max. 1500 kg

Hosszúság (mm)

max. 3500 mm

Szélesség (mm)

max. 2000 mm

Műszaki specifikáció
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Terhelhetőség (kg)

min. 2500 kg

Oldalmagasító (mm)

min. 350mm

Három oldalra billenős
Lehajtható oldalfalak

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
fentiekben bemutatott pótkocsi az előírt műszaki követelményeket teljesíti.
Kelt: ………….., 2015…. …………….
PH
Cégszerű aláírás

Műszaki specifikáció
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