Zone / Openbare dienst:

Bestek MAT22-402-19 – Perceel 2
Geldigheidsduur van de opdracht van 04/05/2021 tot 03/05/2025
Datum opening van offertes : 24/03/2020

Gasdicht en wegwerpbaar chemisch
beschermingspak (beperkt gebruik)

LEVERANCIER
Vanassche Services NV
Brugsestraat 153
B-8531 Hulste-Harelbeke
Tel. 056/73 81 88
services@vanassche-fire.be
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POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken
PRIJS 1 VOOR EEN VOLLEDIG GASPAK EN TOEBEHOREN
Eenheidsprijs
(excl. BTW)

Eenheidsprijs
(incl. BTW)

Wegwerpbaar gaspak, inclusief de
lichte chemische en mechanische
beschermende handschoenen
Standaardmaat: 3XL

540,66 €

654,20 €

Paar laarzen

Laarzen los van het pak

57,77 €

69,90 €

Helm

Beschermhelm in het pak met
driepuntsluiting en verstelbare
hoofdband

60,08 €

72,70 €

Paar mechanische en
thermische
handschoenen

Gebruikt in combinatie met de lichte
chemische en mechanische
beschermende handschoenen

23,56 €

28,51 €

Opbergbak met deksel

Extra bak

20,00 €

24,20 €

Zeil

Waterdicht zeil in rode PVC

77,97 €

94,34 €

Bergingsmateriaal

4 synthetische zakken, 4 bindstrips
en 4 etiketten

12,50 €

15,13 €

Paar
comforthandschoenen

Katoenen comforthandschoenen

0,44 €

0,53 €

Benaming
Volledig gaspak

Beschrijving

Toebehoren*

BELANGRIJK:
*De toebehoren maken niet automatisch deel uit van de levering. In geval van bestelling, moeten zij op
de bestelbon vermeld worden.
Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt afgesloten voor
de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «Contract volgens post 2».
Beschikbare optie:
Benaming
Bijkomende opleiding

Beschrijving
Opleiding betreffende het gebruik

Eenheidsprijs
(excl. BTW)

Eenheidsprijs
(incl. BTW)

540,00 € per dag

653,40 € per dag

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET GASDICHTE EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK
Model: MICROCHEM 6000 GTS, model OR60-T-00-802-X-GA1:
•
•
•

X wijst op de maat;
Standaardmaat: 3XL;
De hulpdiensten kunnen op aanvraag een andere maat bestellen: S tot en met 3XL.

1
De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen, ten laatste 2 maand na de verjaardag van de indiening
van de offerte, op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt
de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.
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Overeenkomstig de normen:
•
•

•
•

EN 943-1: 2002 - Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën,
inclusief vloeibare en vaste aerosolen – Deel 1: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1a) chemiepakken;
EN 943-2: 2002 – Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief
vloeistofaerosolen en vaste deeltjes – Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte beschermende pakken tegen
chemicaliën (Type 1) voor reddingsploegen (ET);
o Overeenkomstig type 1a-ET;
EN 14126: 2003 - Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende
kleding tegen besmettelijke agentia;
o
Overeenkomstig type 1a-ET B;
Weerstand tegen oorlogschemicaliën getest volgens protocol FINABEL 0.7 C.

Geïntegreerde onderdelen:
•
•
•
•
•

Vizier: maakt een zeer breed perifeer zicht mogelijk.
Sokken: geïntegreerd en in hetzelfde materiaal + flappen die over de laarzen komen.
Zak ter hoogte van de rug: kan voor 1 persluchtfles gebruikt worden.
Polsmof: vloeistof- en gasdichte rubberboord aan de polsen.
Overdrukventielen: twee stuks en afgeschermd tegen rechtstreeks contact met chemische producten.

Het gaspak mag uitsluitend gebruikt worden met een autonoom ademhalingstoestel overeenkomstig de norm EN
137, dat onder het pak gedragen wordt.

Samenstelling van de levering van een pak en van de toebehoren, indien deze mee besteld worden:
Benaming

Soort

Gaspak

Merk: MICROCHEM 6000 GTS
Model: OR60-T-00-802-X-GA1

Vizier

Semi-vast

Maten
3XL (standaard)
S tot 3XL

Overeenkomstig
de norm
Zie hierboven

Anti-dampspray + doek
Lichte chemische en
mechanische
beschermende
handschoenen

Ansell Barrier 02-100

10 (standaard)
en 11

AlphaTec 58-735

10 (standaard), en
11*

Over-sokken

Eén paar, silicone

Opbergbak met deksel

Stapelbare bak met deksel dat
hermetisch afsluit, en een gewicht <
25 kg

USB-stick (per zone)

Afmetingen: L 65 x
B 48,5 x H 41

Bevat alle documenten:
handleidingen, informatie over de
opleidingen, technische fiches,
resistentielijsten, ...
In de taal van de gebruik: NL, FR en
DU

Opmerking:
•
Het pak moet opgeborgen worden in de verzegelde zak in de opbergbak, tijdens de ganse
geldigheidsperiode van het pak.
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Toebehoren
Laarzen

Etché FIREMAN SABF; kleur: zwart
Model: D; categorie F3A HI3 SCR

36 tot 50

EN 15090
EN ISO 20345

Veiligheidshelm

Petzl VERTEX VENT met
driepuntsluiting en verstelbare
hoofdband

53 tot 63 cm

EN 397
EN 12492
EN 388: 2016
EN 407

Mechanische en
thermische
handschoenen (kevlar)

Bennet FTK/35 UL

9-10
(één enkele maat)

Zeil

Aan- en uitkleedzeil in rode PVC

2,5 m diameter

Bergingsmateriaal

-

Paar
comforthandschoenen

4 plastic zakken voor vervuilde
pakken;
4 bindstrips om de plastic
zakken te sluiten;
4 etiketten voor essentiële
informatie i.v.m. bevuiling

Merk: Ansell
Model: 76-200

9-10
(één enkele maat)

LEVERINGSTERMIJN
•
•
•

Leveringstermijn van elke bestelling, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de maten, als de
bestelbon vroeger of tegelijk opgestuurd werd: 120 kalenderdagen.
De maximale productiecapaciteit bedraagt 20 pakken per maand.
De periode tussen datum van levering en datum van fabricatie is maximaal 1 jaar.

OPLEIDING
De leverancier organiseert een opleiding ‘Train the Trainer’ voor het gebruik van het gaspak:
•
•
•

Minstens 2x per jaar voor elke taalrol (NL/FR) gedurende 4 jaar (duur van de opdracht);
Voor ongeveer 30 deelnemers;
De prijs van de opleiding zit vervat in de aankoopprijs.

De data voor deze opleiding zullen meegedeeld worden op onze website www.civieleveiligheid.be.
WAARBORG
De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt twee (2) jaar, volgens correct gebruik.
LEVENSDUUR
•
•
•
•

Levensduur van het gaspak:
van de levensduur gevolgd werd (post 2)
Levensduur van de helm:
Levensduur van de laarzen:
Levensduur van de mechanische handschoenen:

10 jaar, voor zover de procedure voor de verlenging
10 jaar
10 jaar
15 jaar

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN
De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).
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POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en
wegwerpbare beschermingspak
PRIJS 2 PER VERLENGING, ALLE KOSTEN INBEGREPEN, OM DE VERLENGINGSPROCEDURE UIT TE
VOEREN
Benaming
Verlenging van de
levensduur van het
pak

Eenheidsprijs
(excl. BTW)

Eenheidsprijs
(incl. BTW)

Procedure voor de verlenging van de
levensduur van het pak na 5 jaar

97,85 €

118,40 €

Procedure voor de verlenging van de
levensduur van het pak na 7 ½ jaar

97,85 €

118,40 €

Beschrijving

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE VOOR DE VERLENGING VAN DE LEVENSDUUR VAN
HET GASDICHTE EN WEGWERPBARE BESCHERMINGSPAK
•

•

BELANGRIJK: Bij elke bestelling van gaspakken (post 1) moet vermeld worden of er een contract wordt
afgesloten voor de verlenging van de levensduur van het pak (post 2), met de mededeling: «Contract
volgens post 2».
o Geen vermelding van prijzen nodig, overeenkomstig het bestelbonsysteem.
o Het onderhoudscontract geldt voor 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering.
Na elke verlengingsprocedure wordt een verlengingsrapport afgeleverd en wordt het verpakkingsetiket
aangepast.

LEVERINGSTERMIJNEN
Maximale duur van de onbeschikbaarheid van het pak tijdens de procedure voor de verlenging van de
levensduur: 30 kalenderdagen.
WAARBORG
De duur van de waarborgperiode voor het volledige pak bedraagt twee (2) jaar, volgens correct gebruik.
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN
De gebruiks- en onderhoudshandleidingen worden geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR en DU).

2

De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan
is. Wanneer de inschrijver een prijsherziening krijgt, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde
technische fiche.
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BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID
De volgende gegevens moeten duidelijk vermeld worden:

POST 1: Levering van gasdichte en wegwerpbare chemische beschermingspakken
Bestelling :
Benaming

Beschrijving

Aantal

Eenheidsprijs
(incl. BTW)

Volgens de hierboven
beschreven samenstelling

654,20 €

Paar laarzen

Laarzen los van het pak

69,90 €

Helm

Beschermhelm in het pak met
driepuntsluiting en verstelbare
hoofdband

72,70 €

Paar mechanische en
thermische
handschoenen

Gebruikt in combinatie met de
lichte chemische en
mechanische beschermende
handschoenen

28,51 €

Opbergbak met
deksel ter vervanging

Afmetingen: L 65 x B 48,5 x H
41

24,20 €

Zeil

Waterdicht zeil in rode PVC

94,34 €

Bergingsmateriaal

4 synthetische zakken, 4
bindstrips en 4 etiketten

15,13 €

Paar
comforthandschoenen

Katoenen
comforthandschoenen

0,53 €

Onderhoudscontract

Onderhoud volgens post 2

Bijkomende opleiding

i.v.m. het gebruik

Gaspak

Totaalprijs
(incl. BTW

Toebehoren

Volgens
bestelbon
653,40 € per
dag

Gegevens:
Onderstaande gegevens moeten per besteld gaspak meegedeeld worden: 3
Benaming

Beschrijving

Aantal

Standaardmaat

Mogelijke maten

3XL

S – M – L – XL – 2XL
– (3XL)

Volledig gaspak

Inclusief alle toebehoren en
opleidingen

Handschoen 1
(chemisch)

Ansell Barrier 02-100

10

11

Handschoen 2
(chemisch)

AlphaTec 58-735

10

11

.
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Onderstaande gegevens moeten voor elk toebehoren meegedeeld worden, indien er toebehoren besteld
worden. 4
Benaming

Beschrijving

Aantal

Paar
comforthandschoenen

Merk: Ansell
Model: 76-200

Laarzen

Etché FIREMAN SABF; kleur:
zwart
Model: D; categorie F3A

Standaardmaat

Mogelijke maten

/

9 en 10
36 – 37 – 38 – 39 –
40 – 41 – 42 – 43 –
44 – 45 – 46 – 47 –
48 – 49 – 50

/

POST 2: Contract voor de verlenging van de levensduur van het gasdichte en
wegwerpbare beschermingspak
Bij een procedure voor de verlenging van de levensduur van het pak moeten de volgende gegevens duidelijk op de
bestelbon vermeld worden, indien een onderhoud van één of meerdere gaspakken nodig is:

Benaming
Verlenging van de
levensduur

Beschrijving

Aantal

Nummer gaspak

Eenheidsprijs
(incl. BTW)

Na 5 jaar

118,40 €

Na 7 ½ jaar

118,40 €

Bevestigd door

Totale prijs
(incl. BTW)

Naam:
Functie:
Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be.

Indien voor slechts één besteld gaspak een andere maat dan de standaardmaat gevraagd wordt, dan moet de bijgevoegde tabel voor alle gaspakken
ingevuld worden, teneinde het pakket juist te kunnen samenstellen.
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