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Οη ππνγξάθνληεο __________________________________________________________
________________________________________________________________________
ελεξγνύληεο σο λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ Δηαηξεηώλ :_______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Α.

ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ

1.

Όηη ε Δηαηξεία/ νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπο γηα ηνλ «Ππομήθεια Σποσαίος Τλικού (ειπά ΙΙ) ηος
Σποσιόδπομος ηηρ Αθήναρ» κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο:

1.1

Σν παξόλ έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνύζα
δήισζε.

1.2

Σε Γηαθήξπμε θαη ην Σεύρνο Γηεπθξηλήζεσλ.

1.3

Σε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.

1.4

Σν Σεύρνο Πξνδηαγξαθή Δπηδόζεσλ κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ θαη ηα ζρέδηα πνπ ην
ζπλνδεύνπλ.

1.5

Σελ Οδεγία 2014/25/ΔΔ θαη ην λ.4412/16

2.

Όηη νη Δηαηξείεο καο αλαγλσξίδνπλ όηη ην πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα ηεο
Πξνζθνξάο καο πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο κε ηέηνηα πιεξόηεηα ώζηε
ηειηθά λα επηηεπρζεί ε απξόζθνπηε θαη πνηνηηθά άξηηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ
25 νρεκάησλ.

3.

Όηη νη Δηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά ζπκκνξθνύκελεο
πιήξσο κε ηηο Σερληθέο Απαηηήζεηο ηεο ΑΜ θαη εηδηθόηεξα κε ην ηεύρνο
«Πξνδηαγξαθή Δπηδόζεσλ».

4.

Όηη νη Δηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά ζπλππνινγίδνληαο
ην θόζηνο ησλ ηπρόλ βειηηώζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ θαη ησλ
πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ Σερληθή καο Πξνζθνξά θαη
δεζκεπόκαζηε γηα ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ βειηηώζεσλ, κεηά από ηελ έγθξηζε ηνπο
πξνο όθεινο ηεο ΑΜ, θαηά ηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ.

5.

Όηη νη Δηαηξείεο καο έιαβαλ γλώζε θαη ζπκπεξηέιαβαλ θάζε θόζηνο ζην πλνιηθό
Καη’ Απνθνπή Σίκεκα γηα ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηήξεζε
όισλ ησλ πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 8 ηνπ Σεύρνπο πγγξαθή
Τπνρξεώζεσλ.

6.

Όηη νη Δηαηξείεο καο, αλαγλσξίδνπλ αλεπηθύιαθηα ηελ ηζρύ ησλ όξσλ όισλ ησλ
πκβαηηθώλ Σεπρώλ, κε ηε ζεηξά ηζρύνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηε πγγξαθή
Τπνρξεώζεσλ (άξζξν 4).
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Όηη ζην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο:
α.

Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε, άξηηα, θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο
Πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηα πκβαηηθά Σεύρε όξνπο,
θαζώο θαη όζεο πεξηγξάθνληαη ζε απηέο σο ηδηαίηεξεο ππνρξεώζεηο θαη ελέξγεηεο
ηνπ Αλαδόρνπ.

β.

Γεληθά θάζε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ
πκβαηηθώλ Σεπρώλ, ηνπ Αλάδνρνπ κε δηθαηνπκέλνπ άιιεο πξόζζεηεο
πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα (ενδεικηικά και όσι πεπιοπιζηικά) ζην πξνζθεξόκελν Καη΄
Απνθνπή Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη:

7.1

Οη δαπάλεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, πξνκήζεηαο, δνθηκήο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ
νρεκάησλ ησλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ησλ θάζε είδνπο
επηβαξύλζεσλ απηώλ από θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο, εηζθνξέο, θξαηήζεηο, εηδηθνύο
θόξνπο θιπ., πιελ ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ν νπνίνο βαξύλεη ηελ
ΑΜ. Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζην Καη' Απνθνπή Σίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
πεξηιακβάλνληαη ην θόζηνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ
επξεζηηερλίαο, ην θόζηνο ησλ δηθαησκάησλ ινγηζκηθνύ θαη θύιαμεο πεγαίνπ θώδηθα,
ηπρόλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ, δαπάλεο γηα πγηεηλή θαη αζθάιεηα, εηζθνξέο θαη
δηθαηώκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ, πιηθώλ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ πξνκεζεπηή
θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνύ, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, όπνπ ηζρύνπλ, θαη γεληθά
όινη νη θόξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λόκηκεο επηβαξύλζεηο
πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. ηηο πην πάλσ δαπάλεο θαη
επηβαξύλζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ ν νπνίνο βαξύλεη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, αλ κεηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ επηβιεζνύλ λένη
θόξνη, ηέιε θξαηήζεηο θιπ, πνπ αθνξνύλ άκεζα ηελ πξνκήζεηα, ή αλ απμεζνύλ νη
ηζρύνληεο, θαζώο θαη αλ θαηαξγεζνύλ ή ειαηησζνύλ νη ηζρύνληεο, ηα αληίζηνηρα
πνζά ζα βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν ή ζα είλαη ζε όθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη όρη
ηνπ Αλαδόρνπ.

7.2

Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξεο βάξδηεο
ή εκέξεο αξγηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, αζθάιηζεο (ζην ΙΚΑ,
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνύο θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο
Οξγαληζκνύο θιπ, θαηά πεξίπησζε σο απαηηείηαη), δώξσλ ενξηώλ, επηδόκαηνο
αδείαο θιπ, ηνπ θάζε είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη δηεπζύλνληνο ην Έξγν πξνζσπηθνύ,
ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή όρη πξνζσπηθνύ, ησλ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ,
εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ πξνζσπηθνύ, εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν θαηαζθεπήο ησλ
νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ θαζώο θαη ζην ηόπν δηεμαγσγήο ησλ δνθηκώλ
θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζε ιεηηνπξγία.

7.3

Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
νρεκάησλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο.

7.4

Οη δαπάλεο δηάζεζεο ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ άξηηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλώλ κηζζσκάησλ, απνζήθεπζεο, θύιαμεο θαη
αζθάιηζεο απηώλ.
7.5

Οη δαπάλεο εηζαγσγήο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζην όλνκα ηνπ Αλαδόρνπ
ή ζην όλνκα ηεο ΑΜ θαη όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ παξάδνζε ηνπο ζε
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΜ ζηελ Αζήλα.

7.6

Γεληθά όιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Τ θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεύρε όηη
βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

7.7

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο όισλ ησλ θύξησλ αληαιιαθηηθώλ, εξγαιείσλ, δηαγλσζηηθνύ
εμνπιηζκνύ δνθηκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ κεηαθίλεζεο νρεκάησλ θαζώο θαη ην
θόζηνο ηεο ηξηεηνύο Δγγύεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
θόζηνπο ησλ θύξησλ θαη αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ ηεο πεξηόδνπ ηεο Δγγύεζεο,
ησλ δνθηκώλ, ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σξακ (ΣΑΤ) θαη ηεο ΑΜ. Οη δαπάλεο
ζύληαμεο ησλ ηεπρώλ ηεθκεξίσζεο, ησλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη
ησλ ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζεθαλ», όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεύρε.

7.8

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο Δξγαζηεξηαθώλ Διέγρσλ θαη Γνθηκώλ ζύκθσλα κε όζα
αλαθέξνληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε.

7.9

Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηάβαζε θαη παξακνλή ησλ επηζεσξεηώλ ηεο ΑΜ ζηνλ
ηόπν θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο.

7.10

ην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε
άιιε δαπάλε, έζησ θαη κε ξεηά αλαθεξνκέλε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη
έληερλε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.

7.11

ην πξνζθεξόκελν πλνιηθό Καη' Απνθνπή Σίκεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θέξδνο
ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηα γεληθά έμνδά ηνπ.

8.

Όηη ε Δηαηξεία/ νη Δηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο κε βάζε
ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο.
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
α/α

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΣ 1

Ππομήθεια (ζσεδιαζμόρ, καηαζκεςή/ εγκαηάζηαζη
εξοπλιζμού, δοκιμέρ και θέζη ζε λειηοςπγία) είκοζι
πένηε (25) οσημάηων Τπαμ, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ
ηος ζςνόλος ηων ζςμβαηικών ηεςσών. (*)

ΚΑΣ 2

Ππομήθεια Κύπιων Ανηαλλακηικών Οσημάηων &
Εξοπλιζμού Μεηακίνηζηρ Οσημάηων, όπωρ αναλςηικά
πεπιλαμβάνονηαι ζηο ζςνημμένο ''Πίνακαρ Κόζηοςρ
Ανηαλλακηικών και Εξοπλιζμού''. (**)

ΚΑΣ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΑΣ'ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΣΙΜΗΜΑ
(ΚΑΣ 1 + ΚΑΣ 2)

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ

(*) ηον Πίνακα Πποζθοπάρ Αναδόσος μεηαθέπεηαι ηο αποηέλεζμα ηος γινομένος ηηρ Σιμήρ Μονάδορ Οσήμαηορ Σπαμ (Πίνακαρ Γ) επί ηον ζςνολικό απιθμό οσημάηων (25).
(**) ηον Πίνακα Πποζθοπάρ Αναδόσος μεηαθέπεηαι ηο ςνολικό Κόζηορ ηος ''Πίνακα Κόζηοςρ Ανηαλλακηικών και Εξοπλιζμού '' (Πίνακαρ Δ).

Γ. ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΟΦΗΜΑΣΟ ΣΡΑΜ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

Πξνκήζεηα (ζρεδηαζκόο, θαηαζθεπή/ εγθαηάζηαζε
εμνπιηζκνύ, δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία) ελόο νρήκαηνο
Σξακ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπκβαηηθώλ
ηεπρώλ.
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Δ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
α/α

Πεπιγπαθή ανηαλλακηικού

Ποζόηηηα

Αμάξωμα Οσήμαηορ
1 Πξόζζην θάιπκκα θακπίλαο ηνπ νδεγνύ
Αιεμηαλέκηα θακπίλαο ηνπ νδεγνύ καδί κε ηηο
2 ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο
Πιεπξηθό παξάζπξν θακπίλαο ηνπ νδεγνύ,
3 καδί κε ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο
Πιεπξηθό παξάζπξν θακπίλαο ηνπ νδεγνύ
αξηζηεξήο πιεπξάο, καδί κε ζηεγαλνπνηεηηθέο
4 δηαηάμεηο
Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ
5 νδεγνύ), δεμηά πιεπξά
Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ
6 νδεγνύ), αξηζηεξή πιεπξά

5
5
10

6

20
10

Δμσηεξηθά πιεπξηθά πιαίζηα (θακπίλα ηνπ
10
7 νδεγνύ), κπξνζηηλή πιεπξά
Γηάηαμε αξζξσηνύ δηαδξόκνπ (gangway), (ζα
πεξηιακβάλεη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
θπζνύλεο, θηλεηά θαη ζηαζεξά ηκήκαηα
1 ζεη
δαπέδνπ,
απνζβεζηήξεο
θαη νρήκαηνο
ζηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο), πιήξεο, έηνηκε
8 γηα ηνπνζέηεζε ζην όρεκα
Απνζβεζηήξεο
θξαδαζκώλ
άξζξσζεο,
1 ζεη
νρήκαηνο
9 πιήξεηο, έηνηκνη γηα εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
10 Κηλεηήξαο παινθαζαξηζηήξσλ
Γηάηαμε παινθαζαξηζηήξσλ, πιήξεο, έηνηκε
γηα εγθαηάζηαζε ζην όρεκα (καδί κε
11 ξεδεξβνπάξ θαη αληιία).

6
5

10
12 Βξαρίνλεο παινθαζαξηζηήξσλ
Γηάηαμε πξνβνιέσλ, πιήξεο, έηνηκε γηα
5 ζεη
εγθαηάζηαζε
ζην
όρεκα
νρεκάησλ
13
Γηάηαμε πίζσ θώησλ, πιήξεο, έηνηκε γηα
5 ζεη
νρήκαηνο
14 εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
15
16

Γηάηαμε θιαο
Κόξλεο (όισλ ησλ ηύπσλ)

15 ζεη
νρήκαηα
15 αλά
ηύπν
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Φοπεία
Γηάηαμε θηλεηήξηνπ θνξείνπ, πιήξεο, έηνηκε
1 ζεη
γηα εγθαηάζηαζε θάησ από ην όρεκα θαη
νρήκαηνο
17 άκεζε ιεηηνπξγία
Γηάηαμε ξπκνπιθνύκελνπ θνξείνπ, πιήξεο,
1 ζεη
έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε θάησ από ην όρεκα
νρήκαηνο
18 θαη άκεζε ιεηηνπξγία
19 Πιαίζην θνξείνπ
εη άμνλα ηξνρώλ θηλεηήξηνπ θνξείνπ κε
20 κεησηήξα

2

21 εη άμνλα ηξνρώλ ξπκνπιθνύκελνπ θνξείνπ
22 εη κεησηήξσλ (γηα έλαλ άμνλα) πιήξεο

2

2

2

Πιήξεηο ηξνρνί (κε δάληεο, επίζσηξα θαη
1 ζεη
γεηώζεηο)
νρήκαηνο
23
2 ζεη
Γηαηάμεηο εδξάλσλ
νρήκαηνο
24
25
26

Γηαηάμεηο θύξησλ ειαηεξίσλ

2 ζεη
νρήκαηνο

Γηαηάμεηο δεπηεξεπόλησλ ειαηεξίσλ

2 ζεη
νρήκαηνο

Γηαηάμεηο βαιβίδσλ βάξνπο πιήξεηο, κε
2 ζεη
νρήκαηνο
27 ζπλδέζκνπο
Γεπηεξεύνληεο
θάζεηνη,
δηακήθεηο
θαη
2 ζεη
πιεπξηθνί
απνζβεζηήξεο
νρήκαηνο
28
Zεςκηήπερ και διάηαξη αποππόθηζηρ
ενέπγειαρ
Πιήξεο ξάβδνο ξπκνύιθεζεο, έηνηκε λα
29 εγθαηαζηαζεί ζην όρεκα
πγθξόηεκα
δηάηαμεο
απνξξόθεζεο
30 ελέξγεηαο

2
5

Δζωηεπικό Οσήμαηορ
31
32

Δμσηεξηθή δηάηαμε πηλαθίδαο πξννξηζκνύ

1 ζεη
νρήκαηνο

Γηάηαμε θαζηζκάησλ επηβαηώλ

1 ζεη
νρήκαηνο

Γηάηαμε ρεηξνιαβώλ θαη νξζνζηαηώλ πιήξεο,
1 ζεη
κε
όιν
ηνλ
εμνπιηζκό
εγθαηάζηαζεο
νρήκαηνο
33
2 ζεη
Πιήξεηο ιαβέο ζηήξημεο επηβαηώλ
νρήκαηνο
34
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Δζσηεξηθά θηληξηζκέλα πιαίζηα, ισξίδεο ζηα
1 ζεη
νρήκαηνο
35 ηειεηώκαηα θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο
1 ζεη
Διαζηηθό θάιπκκα δαπέδνπ
νρήκαηνο
36
37
38

Πιαίζηα (πάλει) δαπέδνπ

1 ζεη
νρήκαηνο

Γηάηαμε θσηηζηηθώλ

1 ζεη
νρήκαηνο

Γηάηαμε θαζίζκαηνο νδεγνύ, πιήξεο, έηνηκε
39 γηα εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
Έδξα
θαζίζκαηνο
νδεγνύ,
πιήξσο
ηαπεηζαξηζκέλν
40
Πιάηε
θαζίζκαηνο
νδεγνύ,
πιήξσο
41 ηαπεηζαξηζκέλε

2
5
5

4
42 Γηάηαμε ρεηξηζηεξίνπ πνξείαο-έιμεο
4
43 εη δηαθνπηώλ ρεηξηζηεξίνπ πνξείαο-έιμεο
Γηάηαμε
παξαζύξσλ
δηακεξίζκαηνο
2 ζεη
επηβαηώλ, πιήξεο, καδί κε ζηεγαλνπνηεηηθέο
νρήκαηνο
44 δηαηάμεηο
2 ζεη
Δζσηεξηθέο ζεκάλζεηο θαη απηνθόιιεηα
νρήκαηνο
45
Θύπερ και Έλεγσορ Θςπών
Γηάηαμε πιεπξηθήο ζύξαο εηζόδνπ επηβαηώλ,
2 ζεη
πιήξεο, κε ζηεγαλσπνηεηηθέο δηαηάμεηο,
νρήκαηνο
46 πιαίζηα, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί ζην όρεκα.
Γηάηαμε ελεξγνπνηεηή πιεπξηθήο ζύξαο
εηζόδνπ επηβαηώλ, πιήξεο, κε ςεθηαθή
1 ζεη
κνλάδα ειέγρνπ, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί ζην νρήκαηνο
47 όρεκα.
ηεγαλσπνηεηηθέο δηαηάμεηο πιεπξηθήο ζύξαο
1 ζεη
εηζόδνπ
επηβαηώλ
νρήκαηνο
48
Ταινπίλαθεο
ζύξαο
πιεπξάο εηζόδνπ
1 ζεη
επηβαηώλ,
καδί
κε
ζηεγαλνπνηεηηθέο
δηαηάμεηο.
νρήκαηνο
49
Γηάηαμε ζύξαο θακπίλαο ηνπ νδεγνύ, πιήξεο,
καδί κε ηνπο κεληεζέδεο, ηηο ζηεγαλνπνηεηηθέο
2
δηαηάμεηο, ηηο θιεηδαξηέο θαη ηελ πιάθα
50 επαθήο.
ηεγαλνπνηεηηθέο δηαηάμεηο πόξηαο θακπίλαο
51 ηνπ νδεγνύ
Κιεηδαξηέο/ ρεξνύιηα πόξηαο θακπίλαο ηνπ
52 νδεγνύ

6
6
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Δξοπλιζμόρ HVAC - Καμπίνα ηος οδηγού
Μνλάδα
HVAC,
πιήξεο,
έηνηκε
γηα
53 εγθαηάζηαζε ζην όρεκα θαη άκεζε ρξήζε.
54 Πιήξεο ζεη ειεγθηηθώλ δηαηάμεσλ HVAC

2
4

Πιαθέηεο
ηππσκέλσλ
θπθισκάησλ
4 αλά ηύπν
ζπζηήκαηνο
HVAC
55
Γηάηαμε ζπκπηεζηή ςύμεο ζπζηήκαηνο HVAC,
4
56 καδί κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα
Γηάηαμε αλεκηζηήξα ηνπ εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο
4
57 HVAC, πιήξεο καδί κε ειεθηξνθηλεηήξα
Γηάηαμε
ζεξπαληίλαο
ζπκππθλσηή
58 ζπζηήκαηνο HVAC
Γηάηαμε ζεξπαληίλαο εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο
59 HVAC

4
4

Δξοπλιζμόρ HVAC - Γιαμέπιζμα Δπιβαηών
Μνλάδα
HVAC,
πιήξεο,
έηνηκε
γηα
1 ζεη
νρήκαηνο
60 εγθαηάζηαζε ζην όρεκα θαη άκεζε ρξήζε.
4
61 Πιήξεο ζεη ειεγθηηθώλ δηαηάμεσλ HVAC
Πιαθέηεο
ηππσκέλσλ
θπθισκάησλ
4 αλά ηύπν
62 ζπζηήκαηνο HVAC
Γηάηαμε ζπκπηεζηή ςύμεο ζπζηήκαηνο ΘΔΚ,
4
63 καδί κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα
Γηάηαμε αλεκηζηήξα ηνπ εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο
64 HVAC, πιήξεο καδί κε ειεθηξνθηλεηήξα
Γηάηαμε
ζεξπαληίλαο
ζπκππθλσηή
ζπζηήκαηνο
HVAC
65
Γηάηαμε ζεξπαληίλαο εμαηκηζηή ζπζηήκαηνο
66 HVAC
Γηάηαμε ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ, πιήξε, έηνηκε
67 γηα εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
ύζηημα Πέδηζηρ
68

Γηάηαμε Μνλάδαο Διέγρνπ Πέδεζεο (BCU)
Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ BCU

4
4
4
4

1 ζεη
νρήκαηνο
2 αλά ηύπν

69
70

Τδξαπιηθή κνλάδα ειέγρνπ πέδεο

71 Γηάηαμε δίζθσλ πέδεο
72 Γηάηαμε ελεξγνπνηεηή πέδεο, πιήξεο
73
74

2 ζεη
νρήκαηνο
4
4

Σαθάθηα πέδεο

4 ζεη
νρήκαηνο

Δύθακπηνη ζσιήλεο ελεξγνπνηεηή πέδεο

2 ζεη
νρήκαηνο

εη αηζζεηήξσλ ηαρύηεηαο

5 αλά ηύπν

75
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ύζηημα έλξηρ
Γηάηαμε κεηαηξνπέα έιμεο, πιήξεο, έηνηκε γηα
76 εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
Μνλάδα Διέγρνπ Έιμεο (TCU), πιήξεο,
77 έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ TCU

2
2
4 αλά ηύπν

78
εη
ειεθηξνληθώλ
κνλάδσλ
ηζρύνο
79 κεηαηξνπέα έιμεο
80 εη εμνπιηζκνύ ειέγρνπ κεηαηξνπέα έιμεο
Πιήξεο
εμνπιηζκόο
κεηαηξνπέα
έιμεο
81
82

θίιηξσλ

ηζρύνο

Γηαθόπηεο πςειήο ηαρύηεηαο 750 Vdc πιήξεο

Παληνγξάθνο
πιήξεο,
εγθαηάζηαζε
ζην
όρεκα
83
84 εη ηόμσλ παληνγξάθνπ

έηνηκνο

γηα

2
2
2
2
4
5

85 Κηλεηήξαο έιμεο

4

εη αηζζεηήξσλ ηαρύηεηαο

5 αλά ηύπν

86
Βοηθηηικό
Ηλεκηπικό
Φοπηιζηήρ Μπαηαπίαρ

ύζηημα

και

Δμνπιηζκόο βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο
θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο πιήξεο, έηνηκνο λα
2
εγθαηαζηαζεί
ζην
όρεκα.
87
Πιαθέηεο
ηππσκέλσλ
θπθισκάησλ
εμνπιηζκνύ βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο 2 αλά ηύπν
88 θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο
εη
ειεθηξνληθώλ
κνλάδσλ
ηζρύνο
εμνπιηζκνύ βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο
89 θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο
εη εμνπιηζκνύ ειέγρνπ γηα ηνλ εμνπιηζκό
βνεζεηηθήο παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηή
90 κπαηαξίαο
Πιήξεο εμνπιηζκόο θίιηξσλ βνεζεηηθήο
91 παξνρήο ελέξγεηαο θαη θνξηηζηή κπαηαξίαο.
92

Κπςέιεο κπαηαξηώλ

2

2

2
1 ζεη
νρήκαηνο
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Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα
Δμνπιηζκόο πζηήκαηνο ΠαξαθνινύζεζεοΔιέγρνπ πξκνύ (TCMS) πιήξεο, καδί κε ηα
1 ζεη
θαιώδηα ζύλδεζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ
νρήκαηνο
εμνπιηζκνύ, έηνηκνο λα εγθαηαζηαζεί ζην
93 όρεκα.
94

Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ TCMS

4 αλά ηύπν

6
95 Πιήξεο δηάηαμε κνλάδαο νζόλεο νδεγνύ
Καηαγξαθέαο ζπκβάλησλ πιήξεο, έηνηκνο γηα
2
96 εγθαηάζηαζε ζην όρεκα
Γηάηαμε OBU πιήξεο, έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί
2 ζεη
ζην
όρεκα
(καδί
κε
ΜΜΙ).
νρήκαηνο
97
Γηάηαμε ειεγθηή βίληεν πιήξεο, έηνηκε λα
2
98 εγθαηαζηαζεί ζην όρεκα
1 ζεη
Γηάηαμε νζνλώλ βίληεν
νρήκαηνο
99
Ηρεηηθή δηάηαμε πιήξεο, καδί κε εληζρπηέο,
2 ζεη
νρήκαηνο
100 έηνηκε λα εγθαηαζηαζεί ζην όρεκα
Γηάηαμε ξαδηνζπζηήκαηνο TETRA πιήξεο,
2 ζεη
καδί κε κνλάδα ειέγρνπ, ζπζθεπή ρεηξόο,
νρήκαηνο
101 κεγάθσλα.
Γηάηαμε ζπζηήκαηνο θαηακέηξεζεο επηβαηώλ
1 ζεη
πιήξεο, καδί κε αηζζεηήξεο, εμσηεξηθέο
νρήκαηνο
102 κνλάδεο, ειεγθηή, θιπ.
103

Κεξαίεο

2 αλά ηύπν

Μνλάδεο επηθνηλσλίαο (κόληεκ, access points
2 ζεη
νρήκαηα
104 θιπ).
Γιάθοπα είδη Δξοπλιζμού
105
106
107
108
109
110
111
112

Κνπκπηά θαη δηαθόπηεο πάλει νδήγεζεο
Μεηαηξνπείο DC/DC, DC/AC

10 αλά
ηύπν
5 αλά ηύπν

Ρειέ ειέγρνπ

20 αλά
ηύπν

Ρειέ ηζρύνο

2 ζεη
νρήκαηνο

Υξνλνδηαθόπηεο

10 αλά
ηύπν

Δπαθείο ηζρύνο

1 ζεη
νρήκαηνο

Πόινη επαθέσλ ηζρύνο

2 ζεη
νρήκαηνο

Δηδηθνί ειεθηξηθνί ζύλδεζκνη

10 αλά
ηύπν
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113
114

10 αλά
ηύπν

Δηδηθνί κεραληθνί ζπλδεηήξεο

1 ζεη
νρήκαηνο

Μεραληθνί ζπλδεηήξεο

Πξνζαξκνγέαο από Σξακ (TA2) ζε ηξακ
2 ηεκάρηα
115 (TA1).
Δξοπλιζμόρ μεηακίνηζηρ ηων οσημάηων
ζε πεπίπηωζη βλάβηρ και καηά ηη
ζςνηήπηζη
116 Έλα (1) ζεη νιηζζεηήξησλ ηξνρώλ
117 Έλα (1) ζεη θνξείσλ εμππεξέηεζεο

2 ηεκάρηα
1 ηεκάρην

Έλα (1) ζεη πξνζαξκνγείο γηα ην ππεξεζηαθό
όρεκα (Unimog) γηα ηελ ώζεζε θαη ηελ έιμε 2 ηεκάρηα
118 ησλ νρεκάησλ
Ηιεθηξηθό Όρεκα κε ζπζζσξεπηή, βνεζεηηθόο
1 ηεκάρην
119 ειθπζηήξαο
Έλα (1) ζεη εηδηθνύ εμνπιηζκνύ αλάξηεζεο
γηα ηηο θάζεηο θόξησζεο / εθθόξησζεο / 1 ηεκάρην
120 κεηαθνξάο ησλ νρεκάησλ Σξακ.

υνολικό Κόστος
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