
Megnevezés Mennyiségi egység Anyag ára (Ft) Normaidő (Óra) Munkadíj ktsg. (Ft) Anyg+Munkadíj ktsg.
Összesen (Ft)

Megajánlott nettó egység óradíj: (Ft/óra + Áfa) - - - -

4- körös védőszelep csere db

Ablakmosó szivattyú csere db
Ablaktörlő motor csere db
ABS kábel csere "B" tengely db
ABS szelep, csere db
ABS szenzor kábel csere "A" tengely db
Ad-Blue szenzor csere (kipufogó utókezelő) db
Akkumulátor 24 V-os csere db
Bal oldali motoros komplett tükör csere db
ELC szelepblokk csere (első vagy hátsó) db
Fékkamra csere db
Fékbetét csere garnitúra
Fényszóró csere db
Főfékszelep csere db
Futómű geometria - teljes (futómű beállítás) db
Gázrugó csere db
Generátor csere db
Gyújtáskapcsoló csere db
Induktív érzékelő csere (motortéri ajtónyitó érzékelő)) db
Jobb oldali tükör komplett tükör csere db
Kardántengely csere (kompletten) db
Kiegyenlítő tartály csere (hűtőrendszer) db
Kompresszor csere db
Kormány kardántengely csere (kormánykerék és kormányszerkezet
között)

db

Kormánykapcsoló csere (kombinált kapcsoló) db
Kormánytolórúd csere (kompletten gömbfejjel) db
Kulcsos kapcsoló (EAO) csere (gyújtáskapcsoló) db
Kürt csere db
Légrugó csere db
Légszárító csere db
Lengéscsillapító hátsó csere garnitúra
Lengéscsillapító mellső garnitúra
Lengőkar gömbfej (panhard rudak bekötöje) garnitúra
Levegő szűrő csere db
Olajszűrő csere (motorolaj egy cseréhez szükséges minden db) garnitúra
Motortartó gumibak készlet kompletten (a komplett hajtómű rödzítő
elemei együttesen)

garnitúra

TED 2016/S- 208- 376892. számú közbeszerzéshez: Járművek karbantásához, javításához szükséges anyagok és cseréjének normaideje. Mintatábla a 7.(KK2) értékelési szemponthoz

Megjegyzés:

· Mennyiségi egység esetén, ahol "db" szerepel, 1 db
· A táblázatban sárgával jelölt cellába csak egy érték kerülhet, konkrétan a megajánlott nettó egységdíj értéke HUF
· A munkadíj költség oszlop értéke, az adott művelet norma idejének(óra) és az egység óradíjnak a szorzata.
· Az összesen oszlop értelem szerűen a munkadíj költség oszlop és anyag ár oszlop összege. Az egy óránál kevesebb normaidőt tiz

formában lehet megadni.



Gépkocsivezető műszeregység csere kompletten garnitúra
Ajtónyitó / egyéb műszerfali kapcsoló csere db
Négyszögzár csere (szerelőajtó) db
Nyomáskapcsoló csere (fékrendszer) db
Nyomtávrúd csere db
Önindítő csere db
Front páramentesítő (Aurora) ventilátor csere db
Front páramentesítő fűtésszelep csere db
Relészelep (légfék) db
SPC node csere (járműelektronika) db
Szélvédő csere (Sika Tack-Plus Booster rag. Alkalmazásával) db
Szintbeállítás (légrugó rendszer kalibrálása) db
Szintszabályozó (ELC útadó) csere (légrugó) db
Telepfőkapcsoló csere db
Tolatás hangjelző csere db
Toló üveg csere (elhúzható oldalüveg toló része) db
Tükörállító joystick csere db
Tűzjelző csere (motortér) (kiolvadó betét) db
Utastéri fűtőkészülék csere (hőcserélő ventillátorral) db
Üzemanyag szűrő csere (durva és finomszűrők kompletten) garnitúra
Vezető ülés csere db
Vezetőajtó zár csere (belső térelválasztó) db
Gázpedál csere elektromos db
Külső üvegek
Mellső szélvédő db
Hátsó szélvédő db
Jobboldali üvegek kompletten (ajtó üvegekkel együtt) garnitúra
Bal oldali üvegek kompletten db
Egyéb fent nem felsorolt külső üvegburkolatok garnitúra
Külső müanyag burkolatok
Hátfali műanyag héj buroklatok kompletten, garnitúra
Hátsó lökhárító kompletten garnitúra
Homolokfali műanyag héj burkolatok kompletten garnitúra
Első lökhárító kompletten garnitúra
Tető hosszsarok kompletten Jobb oldal garnitúra
Tető hosszsarok kompletten Bal oldal garnitúra
utasajtó
Első utasajtó lap (fémszerekezet bevonattal, szerelvények,
gumialkatrészek, tömítések, kompletten)

garnitúra

Hátsó utasajtó Lap (fémszerekezet bevonattal, szerelvények,
gumialkatrészek, tömítések, kompletten)

garnitúra

Vésznyitó szelep ház db
Víztiszta plexi fedél (vésznyító hoz) db
Külső világító berendezések
Mellső fényszóró tompított izzóval, szerelési szettel (kombinált fényszoró
esetén csak ez a sor kitöltendő)

garnitúra

Távolsági fényszóró db
Ködfényszóró izzóval, kerettel garnitúra
Hátsó irányjelző db
Mellső irányjelző db



Oldal (pót) irányjelző bal,jobb db
Hátsó kiegészítő féklámpa db
Rendszámtábla megvilágító lámpa db
Ködlámpa db
Felső helyzetjelző db
Oldalhelyzetjelző sárga db
Nappali menetfény szett garnitúra
Féklámpa és helyzetjelző db
Felső kombinált lámpa (hátsó, felső) db
Tolató lámpa db
Kézi áramtalanító 500A db
Hátsó prizma db
külső szerelvények
Betöltő ajtó (üzemanyag-, Adblue-, hűtőközeg- betöltőnyílások ajtajai
külön.-külön, vagy egyben minden db kompletten)

garnitúra

Motortér ajtó (kompletten, zsanérral, zárral, gázrugóval) garnitúra
Fűtésláda ajtó (kompletten, zsanérral, zárral, gázrugóval) garnitúra
Akkuláda ajtó (kompletten, zsanérral, zárral, gázrugóval) garnitúra

)Anyg+Munkadíj ktsg. Összesen (Ft)



Mennyiségi egység esetén, ahol "db" szerepel, 1 db-ra vonatkozóan kell a normaidőt és anyagköltséget megadni.
A táblázatban sárgával jelölt cellába csak egy érték kerülhet, konkrétan a megajánlott nettó egységdíj értéke HUF-ban kifejezve.
A munkadíj költség oszlop értéke, az adott művelet norma idejének(óra) és az egység óradíjnak a szorzata.
Az összesen oszlop értelem szerűen a munkadíj költség oszlop és anyag ár oszlop összege. Az egy óránál kevesebb normaidőt tizedes tört


