
AJÁNLATKÉRÉS 
Teat Bt. 7570 Barcs Gárdonyi u. 41. 

 

 

Ajánlat kérő neve, címe,  email címe 

Név: TEAT Bt. ; Cím: 7570 Barcs Gárdonyi u. 41.; e-mail: teat2000@t-online.hu 

 

 

 

1. Az ajánlattétel tárgya és mennyisége:  

1/1.  Faipari csillag prés        1 db 

1/2.  Kézi ragasztó felhordó  1 db 

 

2.    Műszaki leírás, minőségi- és teljesítménykövetelmények 

 1/1.  Faipari csillag prés         

 

-  munka hossz :       3000 mm 
- munka szélesség :  1200 mm 
- munka vastagság :  20-60 mm 
- munka oldalak száma : 3 
- hidraulika hengerek száma :  6db / oldal 
- hidraulika henger típusa :   átm 40 x 150 mm 
- max. fajlagos nyomás :   6,0 kg /cm2 
- hidraulika szivattyú teljesítmény :  10 l/ perc 
- szabályozható nyomásérték :   30 – 150 bar 
- motor teljesítmény :       2,5 kW 

 

             1/2.  Kézi ragasztó felhordó  

              

-  PU ragasztó felhordására alkalmas , zárt rendszerű 
- levegő utánpótlás szilika gélen keresztűl 
- cserélhető felhordó fej munkaszélessége  80 mm-ig  
- hordós kiszerelésű ragasztó kezelésére alkalmas 
- ragasztó adagolás pisztolyos kivitel      

 

 

3.  Szolgáltatások: A készülékekre legalább egy éves garancia vállalása, , a garancia 

lejárta után a szervíz vállalása. A készülékek helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 

betanítása.   

 

4.  Az ajánlattétel pénzneme :   EUR 

 

 

5. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérünk:  

 

Az „Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020” B Light 

konstrukció keretében finanszírozott „ROBINIA - Joint development of high quality 

outdoor Robinia pseudoacacia wood-based panels” projektben megvalósuló 

Adásvételi szerződés 



 

 

6. A szerződéskötés  időtartama, vagy a teljesítésének határideje: 

Az ajánlat elfogadását követő 30 napon belül. 

 

7. Teljesítés helye:TEAT Bt. Telephelye 7570 Barcs   Hrsz : 0523/119 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályokra: 

Az igazolt teljesítést (üzembe helyezést) követően kibocsátott számla keltétől 

számított 8. nap, illetve ennél kedvezőbb ajánlat is tehető. Az ajánlatkérő előleget ad. 

 

9. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 

Ajánlatkérő a benyújtott, meghatározott követelményeknek megfelelő, ajánlatokat az 

összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja .  

 

Értékelési részszempont:  Súlyszám 

 

- Ajánlati ár     40 

- Szolgáltatások               10 

 

10. Az ajánlattételi határidő:  

2021.  október 15.    

 

11. Az ajánlat benyújtásának email címe: teat2000@t-online.hu 

 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

 

13. Az ajánlatok értékelésének ideje: 

Az ajánlattételi határidő időpontjában  

 

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. október 18.  

 

15. Egyéb információk : 

 

 

a. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlatkérő által kért műszaki tartalmat az ajánlat 

nem fedi le.  

 

 

16. Az ajánlatkérés megküldésének napja : 2021. október. 11. 

 

 

Üdvözlettel : 

 

 Tóth Tamás Csaba 

     projekt vezető 

 

 

 



  


