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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ &
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Το άρθρο 1.5. του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 29.09.2020 και ώρα
22:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η ο̟οία είναι
̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης http://www.promitheus.gov.gr, την, ηµέρα
14.09.2020 ηµέρα ∆ευτέρα».
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 27 Οκτωβρίου 2020
και ώρα 22:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της
∆ιαδικτυακής ̟ύλης http://www.promitheus.gov.gr.
Β.
Το άρθρο 3.1.1. ̟αράγραφος 1 του Τεύχους ∆ιαγωνισµού αναφέρει:
«………………….., ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 05.10.20 και ώρα 10:30»
Τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«………………….., ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 03.11.2020 και ώρα 10:30»
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ερώτηµα 1
Η µονάδα µέτρησης των ̟οσοτήτων στο Παράρτηµα V της ∆/ξης
αναγράφεται ως «ΤΕΜΑΧΙΑ», στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ∆/ξης αναγράφεται ως
«ΜΕΤΡΑ», ενώ στα ̟εδία της οικονοµικής ̟ροσφοράς του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ αναγράφεται ως «ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ».
Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν οι ζητούµενες ̟οσότητες αφορούν τρέχον
µέτρο ή τετραγωνικό µέτρο.
Α̟άντηση 1
Η µονάδα µέτρησης των ειδών-τµηµάτων και οι ζητούµενες ̟οσότητες
αναφέρονται σε τρέχοντα µέτρα (m)
Ερώτηµα 2
Η ζητούµενη ̟οσότητα τους Είδους 2 στο Παράρτηµα ΙΙΙ και V αναγράφεται
«1900» ενώ στο Παράρτηµα 2 αναγράφεται «2400»
Παρακαλούµε διευκρινίστε ̟οια ̟οσότητα είναι σωστή για το Είδος 2.
Α̟άντηση 2
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Η ορθή ̟οσότητα είναι αυτή ̟ου αναφέρεται στην οικονοµική ̟ροσφορά,
ήτοι 1900 µέτρα.
Ερώτηµα 3
Στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος V, το ̟λάτος για τα Είδη 1, 3
και 4 αναγράφεται σε χιλιοστά (mm). Παρακαλούµε ε̟ιβεβαιώστε ότι οι
διαστάσεις του ̟λάτους είναι σε µέτρα (m).
Α̟άντηση 3
Οι διαστάσεις του ̟λάτους των ειδών 1,3,4 είναι σε µέτρα(m).
Ερώτηµα 4
Στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος V , στο ̟λάτος µ̟ορεί να
διαφέρει κατά α̟όκλιση +2mm. Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν η α̟όκλιση
αυτή είναι ̟ράγµατι 2χιλιοστά(mm) ή αν το σωστό είναι 2 εκατοστά (cm).
Ε̟ι̟λέον ̟αρακαλούµε διευκρινίστε εάν ε̟ιτρέ̟εται α̟όκλιση και ̟ρος τα
κάτω (+/-) ή µόνο ̟ρο τα ̟άνω (+).
Α̟άντηση 4
Τρο̟ο̟οίηση-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Πίνακας 1-Πρου̟ολογιζόµενη ∆α̟άνη Τεχνικές ̟ροδιαγραφές (Συνηµµένος Πίνακας σελ.2).
Ερώτηµα 5
O υ̟ολογισµός της ̟ροσφερόµενης τιµής θα γίνει µε τις τρέχουσες συνθήκες.
Για ̟αράδειγµα όµως η κατασκευάστρια εταιρία CAMIRA εδρεύει και
κατασκευάζει τα υλικά στο Ηνωµένο Βασίλειο (UK). ∆εδοµένου ότι ε̟ίκειται
έξοδος του Ηνωµένου Βασιλείου α̟ό την ΕΕ, είναι άγνωστο αν και ̟ότε αυτό
θα έχει σαν α̟οτέλεσµα δασµούς εισαγωγής εµ̟ορευµάτων. Το γεγονός αυτό
καθιστά δύσκολο να δεσµευτούµε µε µία ̟ροσφερόµενη τιµή, η ο̟οία µ̟ορεί
α̟ρόβλε̟τα να ε̟ιβαρυνθεί µε ε̟ι̟λέον έξοδα ό̟ως δασµοί εισαγωγής στο
άµεσο µέλλον. Παρακαλούµε ενηµερώστε µας εάν θα µ̟ορούσε η ̟αρα̟άνω
̟ερί̟τωση να ̟ροβλεφθεί µε κά̟οιο τρό̟ο στους όρους του ∆ιαγωνισµού,
µιας και σύµφωνα µε την ̟αρ.6.7 δεν ̟ροβλέ̟εται καµία ανα̟ροσαρµογή
τιµής.
Α̟άντηση 5
Ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα του Τεύχους ∆ιακήρυξης.
Ερώτηµα 6
Στην ̟αράγραφο 2.4.3.2.α. της ∆/ξης ζητείται να υ̟οβληθεί δείγµα (1τ.µ. για
κάθε ̟ροσφερόµενο είδος), ενώ η ̟αρ.6.5 αναφέρει ότι δεν ̟ροβλέ̟εται
∆είγµα. Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν α̟αιτείται να υ̟οβληθεί δείγµα. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται η υ̟οβολή δείγµατος, ̟αρακαλούµε ό̟ως
̟αρατείνετε την ̟ροθεσµία και δεχτείτε την υ̟οβολή των δειγµάτων µετά την
υ̟οβολή των ηλεκτρονικών ̟ροσφορών και των έντυ̟ων ̟ρωτοτύ̟ων αυτής.
Α̟άντηση 6
Α̟αιτείται να υ̟οβληθεί δείγµα 1 τ.µ. (m2) µόνο για κατάθεση
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα του
άρθρου 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης.
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Ερώτηση 7
Στην ̟αράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης, υ̟ο̟αράγραφοι α/1,α/2,α/3,
ζητούνται σχέδιο των υφασµάτων, τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα
τεκµηρίωσης ̟ροσφεροµένων. Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν αυτά
α̟αιτούνται µόνο α̟ό την στιγµή ̟ου δεν ̟ροσφέρονται ισοδύναµα υλικά
.Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτούνται στα ̟ρωτότυ̟α αυτά να ̟ροσκοµισθούν α̟ό
τον ̟ροσωρινό µειοδότη.
Α̟άντηση 7
Το σχέδιο, τα τεχνικά φυλλάδια και τα έγγραφα τεκµηρίωσης ζητούνται α̟ό
όλους τους οικονοµικούς φορείς.
Ερώτηση 8
Στην ̟αράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης, υ̟ο̟αράγραφοι α/4, ζητείται να
κατατεθεί υ̟εύθυνη δήλωση γνησιότητας υλικών α̟ό τον κατασκευαστή η
τον αντι̟ρόσω̟ο η τον ̟ροµηθευτή στον φάκελο Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προτείνεται να κατατεθεί στον ως άνω φάκελο υ̟εύθυνη δήλωση α̟ό τον
κάθε συµµετέχοντα , στην ο̟οία να αναφέρεται , ότι υ̟οχρεούται όταν
αναδειχθεί ̟ροσωρινός µειοδότης να ̟ροσκοµίσει την ζητούµενη α̟ό το
άρθρο δήλωση µόνο για τα υλικά για τα ο̟οία ̟ροσφέρει .
Α̟άντηση 8
Η υ̟εύθυνη δήλωση γνησιότητας υλικών θα ̟ρέ̟ει να κατατεθεί για κάθε
είδος ̟ου ̟ροσφέρει έκαστος οικονοµικός φορέας.
Ερώτηση 9
Προτείνετε ε̟ίσης το δείγµα , ̟ου ζητείται στο τέλος της ̟αραγράφου 2.4.3.2
υ̟ο̟αράγραφος α , να ̟ροσκοµισθεί α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο.
Να διευκρινισθεί ε̟ίσης αν το δείγµα ̟ρέ̟ει να είναι ακριβές αντίγραφο του
τελικού ̟αραδοτέου η να έχει την ίδια τεχνική ̟ροδιαγραφή και ̟αρόµοια
α̟όχρωση τα σχέδια –pattern.
Α̟άντηση 9
Το δείγµα ̟ου θα ̟ροσκοµιστεί θα ̟ρέ̟ει να είναι ακριβές αντίγραφο του
τελικού ̟αραδοτέου (τυχόν ανε̟αίσθητες α̟οκλίσεις λόγω διαφορετικής
̟αρτίδας - batch είναι α̟οδεκτές).
Ερώτηση 10
Στον ̟ίνακα 1 του διαγωνισµού (̟αράρτηµα V) στο δεύτερο (2ο) είδος, για
τις Ιδιότητες ̟υρανθεκτικότητας / τοξικότητας του υφάσµατος, α̟αιτείται
εκ̟λήρωση της οδηγίας BS6853:1999 ή αντίστοιχης αυτής. Παρακαλούµε
διευκρινίστε εάν γίνεται α̟οδεκτή η εκ̟λήρωση της οδηγίας ΕΝ45545.
Α̟άντηση 10
Ναι είναι α̟οδεκτή η εκ̟λήρωση της οδηγίας EN45545, εφόσον καλύ̟τει τις
α̟αιτήσεις για εφαρµογή των υφασµάτων σε οχήµατα ̟ου κινούνται σε
δίκτυο µετρό (ισοδυναµία µε οχήµατα κατηγορίας 1a , BS6583:1999 - κίνηση
οχηµάτων σε τούνελ)
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Ερώτηση 11
Στον ̟ίνακα 1 του διαγωνισµού (̟αράρτηµα V) στο τέταρτο (4ο) είδος, δεν
υ̟άρχει αναφορά στην ̟υρανθεκτικότητα του υφάσµατος. Παρακαλούµε
διευκρινίστε εάν α̟αιτείται αυτή η ιδιότητα και συνακόλουθα εάν γίνεται
α̟οδεκτή ε̟ίσης µε την εκ̟λήρωση της οδηγίας ΕΝ45545.
Α̟άντηση 11
Ναι είναι α̟οδεκτή η εκ̟λήρωση της οδηγίας EN45545, εφόσον καλύ̟τει τις
α̟αιτήσεις για εφαρµογή των υφασµάτων σε οχήµατα ̟ου κινούνται σε
δίκτυο µετρό (ισοδυναµία µε οχήµατα κατηγορίας 1a , BS6583:1999 - κίνηση
οχηµάτων σε τούνελ)
Ερώτηση 12
Ο φάκελος της Τεχνικής ̟ροσφοράς α̟αιτεί την ̟ροσκόµιση φυσικού
δείγµατος 1 m2 α̟ό το κάθε ̟ροσφερόµενο ύφασµα. Το εργοστάσιο ̟ου
κατασκευάζει το συγκεκριµένο ύφασµα δεν έχει άµεσα διαθέσιµα δείγµατα
ο̟ότε και θα ̟ρέ̟ει να τα κατασκευάσει εκ νέου και τα α̟οστείλει στην
εταιρία µας. Αυτό α̟αιτεί χρόνο ̟ου υ̟ερβαίνει σηµαντικά το διαθέσιµο
χρόνο ̟ροσκόµισης της ̟ροσφοράς. Αιτούµαστε συνε̟ώς να γίνει α̟οδεκτή
βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ̟ου θα αναφέρεται στις τεχνικές
̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού η ο̟οία θα αναγνωρίζει το κωδικό του
υφάσµατος και θα βεβαιώνει ότι µ̟ορεί να κατασκευαστεί στο µήκος και µε
όλα τα α̟αιτούµενα χαρακτηριστικά ό̟ως αυτά ̟αραθέτονται στις τεχνικές
̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού.
Α̟άντηση 12
Α̟αιτείται ̟ροσκόµιση δείγµατος µόνο σε ̟ερί̟τωση κατάθεσης τεχνικής
̟ροσφοράς ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ και θα υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη για
̟αράταση του χρόνου υ̟οβολής των διακιολογητικών.
Ερώτηση 13
Παρακαλούµε διευκρινίστε αν τα ̟ιστο̟οιητικά τεχνικών ή άλλων
̟ροδιαγραφών του ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος οφείλουν να έχουν
συγκεκριµένη ̟ρόσφατη ηµ/νία. Ως τυχαίο αντι̟ροσω̟ευτικό ̟αράδειγµα
θέτουµε την ̟ερί̟τωση ̟ιστο̟οιητικού ανθεκτικότητας χρωµάτων το ο̟οίο η
κατασκευάστρια του υφάσµατος έλαβε α̟ό αναγνωρισµένο οίκο
̟ιστο̟οίησης σε ̟αρελθούσα χρονική ̟ερίοδο για το συγκεκριµένο
(ζητούµενο στο διαγωνισµό) κωδικό ̟ροϊόντος και το ο̟οίο φυσικά έχει ισχύ
µέχρι νεοτέρας είτε ε̟ανα-̟ιστο̟οίησης βάση διαδικασίας είτε µεταβολής
κά̟οιων ιδιοτήτων του κωδικού ̟ροϊόντος.
Α̟άντηση 13
∆εν υφίσταται λόγος α̟οκλεισµού εφόσον τα ̟ιστο̟οιητικά είναι σε ισχύ και
είναι α̟ό αναγνωρισµένο οίκο ̟ιστο̟οίησης.
Ερώτηση 14
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται τρέχουσα χρονολογική ε̟ιβεβαίωση των
εγγράφων του ̟ροηγούµενου σηµείου (Νο2), ̟αρακαλούµε διευκρινίστε εάν
γίνονται α̟οδεκτά τα ̟ρωτότυ̟α ̟ιστο̟οιητικά σφραγισµένα και
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υ̟ογεγραµµένα α̟ό το εργοστάσιο κατασκευής τα ο̟οία θα ανέβουν στην
̟λατφόρµα ως σαρωµένα αντίγραφα και στη συνέχεια θα ̟ροσκοµισθούν (τα
̟ρωτότυ̟α) σε φυσική µορφή µαζί µε όσα άλλα έγγραφα εµ̟ί̟τουν αυτής
της διαδικασίας.
Α̟άντηση 14
∆εν α̟αιτείται χρονολογία ε̟ιβεβαίωσης.
Ερώτηση 15
Το 4ο ύφασµα της λίστας του διαγωνισµού (̟αράρτηµα V) έχει ̟εριορισµένη
̟εριγραφή σε σχέση µε τα υ̟όλοι̟α 3. Πρόκειται για τυ̟ογραφικό
λάθος/̟αράλειψη ή αρκούν οι ̟ροδιαγραφές ̟ου ούτως ή αλλιώς
̟ροκύ̟τουν α̟ό την κωδικο̟οίηση του κατασκευαστή του υφάσµατος της
ο̟οίας γίνεται αναφορά στην ̟εριγραφή του;
Α̟άντηση 15
Τρο̟ο̟οίηση-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Πίνακας 1-Πρου̟ολογιζόµενη ∆α̟άνη Τεχνικές ̟ροδιαγραφές (Συνηµµένος Πίνακας σελ.2).
Ερώτηση 16
Στην ̟αράγραφο 6.2 αναφέρεται ότι: «Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, εφόσον το κρίνει
α̟αραίτητο, ε̟ικουρείται α̟ό τεχνικό σύµβουλο ̟ου ορίζει η αντίστοιχη Τεχνική
∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ και έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει ̟εραιτέρω ελέγχους (θέση
σε λειτουργία, εργαστηριακούς ελέγχους, κλ̟) για την ε̟ιβεβαίωση της καλής
κατάστασης των υλικών. Εξωτερικοί ελεγκτές ε̟ίσης µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για
να τεκµηριώσουν τυχόν αστοχίες. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον
ανάδοχο». Ε̟ι̟λέον δε, στην ̟αράγραφο 6.5 αναφέρεται ότι: ∆είγµατα –
∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις (∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)». Με δεδοµένο
το υψηλό κόστος εργαστηριακών ελέγχων ̟ου αφορούν σε υφάσµατα
τέτοιων εφαρµογών, ̟αρακαλούµε ό̟ως διευκρινίσετε ̟οια α̟ό τις δύο
αναφορές σας ισχύει, µε την ̟ροϋ̟όθεση ̟άντα ότι ο ̟ροµηθευτής έχει, µέχρι
εκείνη τη χρονική στιγµή, εκ̟ληρώσει όλες του τις υ̟οχρεώσεις έναντι της
σύµβασης ̟ροσκοµίζοντας το σύνολο των εγγράφων και α̟οδεικτικών
στοιχείων ̟ου η ΣΤΑ.ΣΥ. α̟αιτεί βάση του βιβλίου διαγωνισµού και της
συγγραφής υ̟οχρεώσεων.
Α̟άντηση 16
Όσον αφορά την ̟αράγραφο 6.2 σηµειώνεται ότι κατά τη φυσική ̟αράδοση
των ειδών, εφόσον ̟ροκύψει κά̟οιο σχετικό εύρηµα α̟ό τον µακροσκο̟ικό
έλεγχο και την ταυτο̟οίηση του υλικού σύµφωνα µε τα ̟ροσφερόµενα είδη
του Αναδόχου (Πίνακας 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V), τότε η ΣΤΑΣΥ διατηρεί
δικαίωµα για ε̟ι̟ρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διαγωνισµού Τ∆-032/19.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Τ∆-032/19
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ΑΔΑ: Ω3Η2ΟΡΛΟ-Β2Ρ

Τροποποίηση –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Προϋπολογιζόμενη δαπάνη - Τεχνικές προδιαγραφές υφάσµατος τα̟ετσαρίας για τα
καθίσµατα των ε̟ιβατών των συρµών των Γραµµών 1, 2&3 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ – [Τ∆-032/19]
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ
1001244008

1

ΥΦΑΣΜΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΣΥΡΜΩΝ

10ης

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

–

11ης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ (€)

400

55,00

22.000,00

ΥΦΑΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΧΗΜ.10ης-11ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ποιότητα-σχέδιο-χρωματισμός: σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής από AUNDE SA, P/N:CARNAVALAZUL – QUALITYMEDAS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συσκευασία: Τόπια πλάτους 1,56m (+/-0,02m)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού είδους:
Σύνθεση: 85% WOOL, 15% PA
Πάχος: 4mm
Βάρος: 950 gr/m2
Πυρανθεκτικότητα: DIN 5510-2
Flammability Class S4
Smoke Development ClassSR2
Dripping Test Class ST2
2RS05212

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ

1.900

46,00

87.400,00

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ
Ποιότητα-σχέδιο-χρωματισμός: σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής από CAMIRAFABRICS, P/N:. BDKR26924 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συσκευασία : Τόπια πλάτους 1, 53m(+0,02m)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού είδους:
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού είδους (TDS Quality 63 Railway):
Φυσικές Ιδιότητες: (Πάχος: 4,5mm±0.5mm, βάρος 850gr/m2 ±5%, αντοχή στην τριβή 80.000 επαναλήψεις τουλάχιστον, +3% max αλλαγή στις
διαστάσεις κατόπιν βύθισης υφάσματος σε κρύο νερό)
Ιδιότητες αντοχής χρωματισμού: (στο φως: blue scale ≥6, αντοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού: 4max (BS EN ISO 105)
Ιδιότητες πυρανθεκτικότητας/ τοξικότητας : Category 1aVehicle ( BS 6853ή αντίστοιχο) .
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RS05108

3

1.000

42,00

42.000,00

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι
Ποιότητα-σχέδιο-χρωματισμός: σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής από
1. COMPIN- P/N:92179202+57113303 ή
2. AUNDE S.A. - P/N:. 92179201 No.82 (Attico TB00309001, MEDAS)
3. Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συσκευασία: Τόπια πλάτους 1,56m (+0,02m)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού είδους:
Φυσικές Ιδιότητες: (Πάχος: 4,0mm±0.5mm, βάρος 820gr/m2, αντοχή στην τριβή 80.000 επαναλήψεις, +3% max αλλαγή στις διαστάσεις κατόπιν
επαφής με νερό)
Ιδιότητες αντοχής χρωματισμού: (στο φως: blue scale ≥6min, αντοχή σε οποιαδήοτε διαδικασία καθαρισμού: 4max (BSENISO 105))
Ιδιότητες πυρανθεκτικότητας/ τοξικότητας : Βάσει του BS6853:1999 ή NFF16-101

3RS05150

4

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑ Ι

ΑΔΑ: Ω3Η2ΟΡΛΟ-Β2Ρ

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ

1.000

45,00

45.000,00

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ
Ποιότητα-σχέδιο-χρωματισμός: σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής από
1. CAMIRA FABRICS –BBB314 (Q63_Vigor 348 with FR Treatment )
2. Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συσκευασία: Τόπια πλάτους περίπου 1,53m (+0,02m)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικού είδους (TDS Q63_Vigor348 with FR Treatment):
Σύνθεση : (overall 54% wool, 36% cotton, 10% nylon, tolerance ±3%)
Φυσικές Ιδιότητες: (Πάχος: 4,2mm±0.3mm, βάρος 850gr/m2 ±5%, αντοχή στην τριβή 80.000 επαναλήψεις (BS EN ISO 14465), +3% max αλλαγή στις
διαστάσεις κατόπιν επαφής με νερό (BS819), Burst Strength: 1000kPa (BS EN ISO 13938-1),Tensile strength 650N (BS EN ISO13934-1), Extension at
Break 5-15% (BS EN ISO 13934-1), Tear Strength Warp:35N, Weft:25N
Ιδιότητες αντοχής χρωματισμού: (στο φως: blue scale 6 minimum, στη τριβή (υγρή φάση :4, στεγνό :4, βάσει του BS EN ISO 105-X12 αντοχή σε
οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού (στεγνό, υγρό ή σημειακό καθάρισμα): 4max (BS EN ISO 105)
Ιδιότητες πυρανθεκτικότητας/ τοξικότητας : Category 1aVehicle ( BS 6853ή αντίστοιχο) .
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