Modernizace tramvajových vozů T3 s využitím TV Progress SLT – varianta
T3R.P Light


základní rozsah prací
a) elektrická část
– výměna původní trakční odporové výzbroje za TV Progress SLT
– kompletní revize kabelového vedení,výměna nevyhovující kabeláže
– repase původních dílů trakční výzbroje (linkový stykač, pantografový sběrač
apod.)
– výměna dveřních mechanismů
b) mechanická část
– demontáž jednotlivých vnitřních i vnějších dílů
– otryskání a lokální karosářské opravy karoserie na exponovaných místech
– kontrola a případná oprava základních nosných svarů karoserie
– výměna standardní podlahy za podlahu s vyšší odolností proti vlhkosti
– instalace podlahové krytiny Altro
– výměna poškozeného obložení bočnic a stropů
– zvětšení a úprava kabiny řidiče
– oprava stávajících dveřních křídel
– kompletní vrchní lak karoserie
c) podvozková část
– kompletní demontáž a montáž podvozků
– automatická výměna jednotlivých dílů podvozku za repasované nebo nové
– oprava příčníků a podélníků, včetně kontroly svarů
– montáž nových složených kol

 základní cena modernizace tramvajových vozů T3 s využitím TV Progress SLT – varianta
T3R.P Light činí 198.470,- EUR za 1ks tramvajového vozu (v ceně není započítána
pořizovací cena vozidla)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí nabídky je také konečná kontrola a zprovoznění vozidel na tramvajových tratích Dopravního
podniku hl. m. Prahy, včetně 100km zkušební jízdy a vystavení následujících dokumentů:
– Zpráva o revizi elektrického zařízení
– Protokol o kontrole a zkoušce UTZe
– Protokol o Technicko-bezpečnostní zkoušce
– Protokol o NDT
Náběh výroby cca 2 - 3 měsíce od podpisu smlouvy.
Standardní doba modernizace 1 vozidla činí u variant T3R.P Light cca 120dnů.
Termín dodání – dle dohodnutého harmonogramu.
Ceny jsou specifikovány pouze za provedené práce na jednotlivých vozech, nezahrnují přepravu
vozidel na místo určení a případný záruční a pozáruční servis.
Přepravu vozidel a záruční a pozáruční servis je možno v rámci kontraktu zajistit samostatně.
Rozsahy prací jsou nastaveny dle standardů Dopravního podniku hl. m. Prahy a mohou být po dohodě
s objednatelem upraveny.
Ceny jsou uvedené bez DPH a jsou platné pro rok 2015.
Dodací podmínky: EXW DP Praha dle Incoterms 2010
Záruční podmínky: 24 měsíců na nové komponenty od data dodání, 6 měsíců na repasované
komponenty od data dodání
Platební podmínky: faktura se splatností 30 dnů
Kontakt: opravnatramvaji@dpp.cz; www.opravnatramvaji.cz

