
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
 
 
Ajánlatkérő: Vektor Holding Kft.  
Cím: 9061 Vámosszabadi Hrsz. 059/94 
 
 
Társaságunk mezőgazdasági vállalkozás partnere számára készített technológiafejlesztést a 
gabonatermelés racionalizálása, megvalósítása témában. 
 
A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a megfelelő eszközrendszer szállítására kérünk árajánlatot.  
 
Ajánlattételi határidő:  2015.09.15-ig 
Ajánlattétel módja: Ajánlattételi felhívás alapján, letölthető feltételek az AGROINFORM közösségi 
oldalon, ajánlat fogadása postai úton fenti címre, vagy személyesen történő ajánlattétel a fenti címen. 
Szállítási határidő: három ütemben az alábbiak szerint. 
2015.10.05, legkésőbb 10.12-ig 
Előszállítás egyeztetett módon, ha ezt ajánlatkérő elfogadja lehetséges! 
 
Az eszközszállítás megvalósításához teszünk ezúton ajánlattételi felhívást közzé az alábbi eszközök 
szállítására: 
 
Jelen ajánlattételi felhívásban az alábbi eszközökre kérünk árajánlatot: 
 

1. Univerzális kertészeti traktor:  _mennyiség 1db 
Motor :  4- hengeres Tier-4, turbófeltöltővel 
Motorteljesítmény :  max. 99 LE (ECE R 120 szerint)  
Erőátvitel:  Mászó fokozat 40x40 HI-LO 2 nyomatékváltó fokozat Power 
 Shuttle irányváltó  
Teljesítmény leadó tengely: 540/540E /p, (1957/1535 f/p) 
Kihelyezett híd. vezérlés: 3+2 db kih. vezérlésű kettősműködésű 

       Kabin: Klíma, fűtés, szellőzés, légrugózású ülés, biztonsági öv, 
Fékberendezés: 2-vezetékes légfék 
Gumizás: Gumizás 320/70R24 – 480/70R30.  
Dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési utasítás,  
Garancia: min. 12 hó 
 

 
Az ajánlattétel feltételei: 
Ajánlattévő lehet:  

- Belföldi jogi személy 
Egyéb feltételek: 

- legalább 1 lezárt üzleti év, 
- köztartozás mentesség, ezt igazoló 30 napnál nem régebbi „0”-s adóigazolás 
- 30-napnál nem régebbi hiteles cégkivonat 
- aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta 
- fő tevékenység, TEAOR 4661 
- ügyvezetői nyilatkozat, mely szerint az ajánlattevő nem áll felszámolási, végelszámolási vagy 

csődeljárás hatálya alatt, illetve nem folyik ellene végrehajtás 
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- ajánlattevő nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás hatálya alatt, illetve nem folyhat 
ellene végrehajtás 

 
Az ajánlat elbírálása az ajánlatkérő ügyvezetésének kizárólagos jogköre. A legfőbb bírálati szempont az 
ajánlati ár, de további előnyt jelent a jogszabályban megkövetelt garanciális kötelezettségeknél szélesebb 
vagy tágabb körű garanciális kötelezettség vállalása. 
 
Az ajánlattevő az ajánlat megtételével tudomásul veszi, hogy az ajánlatban szereplő feltételekkel őt 
szerződéskötési kötelezettség terheli az ajánlat kérője felé. 
 
Az ajánlattevő az ajánlat megtételével tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése 
alapján ezúton kifejezetten kiköti magának a jogot, hogy megtagadhatja a szerződéskötést a felhívásban 
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben is saját diszkrecionális 
döntése alapján 
 

 
Győr 2015.09.08 

 
 
 

Vektor Holding Kft. 


