Zone/Overheidsdienst:
Op 03 november 2015 werd volgende markt gegund :
Bijzonder bestek II/MAT/A66-337-14 – Perceel 2
Geldigheid van de opdracht tot 03/11/2020

LOGISTIEK VOERTUIG 5 TON 4X2

LEVERANCIER:

SOMATI Vehicles NV
Industrielaan 17A
B-9320 Erembodegem
Tel: 053-83.16.16
Fax: 053-84.06.86
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EENHEIDSPRIJS :
Met EURO VI:

58 107,71 € + BTW 21% = 70 310,33 €

Meerprijs optie een Ergo Rack Inclined ladderlaadsysteem met een draagcapaciteit van 55 kg voor het
plaatsen van een ladder op het dak via de zijkant van de bijrijder:
1 528,03 € + BTW 21% = 1 848,92 €

Deze prijs omvat de levering van het basisvoertuig met onder andere:
1

De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan
is. Wanneer een prijsherziening toegestaan is aan de leverancier, zijn de in de technische fiche vermelde prijzen aangepast in
functie van deze prijsherziening.
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•

Verplichte optie visgraatmarkering achteraan voertuig: 987,23 € zonder BTW, 1 194,55 € met BTW.

•

Meerprijs EURO VI motor: 2 262,52 € zonder BTW, 2 737,65 € met BTW.

•

Wijzigingsclausule 2 voor de extra signalisatie in de lichtbalk aan de eenheidsprijs van 607,02 € zonder
BTW, 734,49 € met BTW per voertuig.

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een
prijsherziening te vragen.
GARANTIE VANAF DE LEVERING:
Contractuele garantie op het geheel: 3 jaar.
Contractuele garantie tegen roestvorming: 10 jaar
Garantieperiode van het gerepareerde of vervangen element verlengd met 3 jaar vanaf datum reparatie.
Beschikbaarheid van wisselstukken 20 jaar na levering
OPLEVERINGSTERMIJNEN:
De termijn voor het aanbieden van het eerste logistiek voertuig 5 ton te rekenen vanaf de dag van de bestelling:
200 kalenderdagen.
De termijn voor het aanbieden van de logistieke voertuigen 5 ton die worden besteld voordat het eerste logistiek
voertuig 5 ton word goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van het eerste logistiek voertuig 5
ton: 175 kalanderdagen met een cadans van 40 kalenderdagen per bijkomende bestelling.
De termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering logistieke voertuigen 5 ton en te rekenen vanaf de
dag van de bestelling: 175 kalenderdagen met een maximum van 4 voertuigen per maand.
ALGEMENE OMSCHRIJVING:
Het is een brandweervoertuig dat snel personen en materieel naar de interventieplaats kan brengen. Het is het
type bestelwagen met een dubbele cabine dat plaats biedt aan zeven personen en een open materieelruimte
achteraan dat zal gebruikt worden voor het opbergen van interventiematerieel.
VOERTUIG SPECIFICATIE:
•

Chassis: IVECO Daily MY2014 50C17A8 V – F1C 3.0L – 3520L/H2

•

Motor: Turbo diesel intercooler 125 kW

•

Versnellingsbak: Volledig automatisch met hydraulische koppelomvormer 8 versnellingen 8V HI-MATIC

•

RWD – Rear Wheel Drive/Achterwielaandrijving

•

DRW - Double Rear Wheel/Dubbel achterwiel

•

Afmetingen 6069 x 2000 x 2700 mm (LxBxH)

•

Banden: Profiel M+S 195/75R16

•

ESP

•

ASR in- en uitschakelbaar

•

Parkeerhulp achteraan

•

Mistlampen vooraan

•

Schijfremmen vooraan en achteraan

•

Alternator 150A

•

Boltrekhaak Ø 50 voor aanhangwagens tot 3.500 kg zonder aansluiting voor luchtremmen

•

Digitale RDS-radio

•

Centrale vergrendeling deuren en afstandsbediening

DUBBELE CABINE:
•

Airconditioning

•

Cabine vooraan:

•

Plaats voor de bestuurder en twee bijrijders
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•

Airbags voor de drie inzittenden. Een zijdelingse “Window” airbag voor de bestuurder en een zijdelingse
“Window” airbag voor de bijrijder kant deur

•

Leeslamp voor bestuurder en bijrijder kant deur

Cabine achteraan:
•

Plaats voor vier bijrijders

•

Deuren aan beide zijden

•

Twee zaklampen met laders gemonteerd op de scheidingswand met materieelruimte

MATERIEELRUIMTE:
•

Zonder vensters

•

Binnen afmetingen 2300 x 1800 x 1900 mm (LxBxH)

•

Achterdeur bestaat uit twee gelijke delen die verticaal roteren

•

De binnenkant van de zijwanden zijn beschermd met houten panelen “Berkenfilm”

•

Twee horizontale “Loadlok” vasthechtingsrails op de zijkanten

•

Houten vloer met kunststof toplaag bestand tegen water, waterdicht, antislip en gemakkelijk afwasbaar

•

Zes wegklapbare verzonken sjorogen in de laadvloer

•

Opbergbak met spanbanden

•

Natuurlijke ventilatieroosters

ELEKTRISCHE UITRUSTING ANDERE DAN DEZE VAN HET CHASSIS:
•

Externe voeding 230V AC via DEFA – stekker

•

Blauwe lichtbalk LED boven bestuurders cabine

•

Twee blauwe LED flitsers vooraan

•

Signalisatiebalk LED achteraan, 8 oranje en 1 blauw prioriteitslicht op elk uiteinde

•

Elektronische sirene Bitonal, Wail, Yelp en Hi-Lo - dag en nacht

•

Public address

•

Batterijlader Blue Power 12/10

•

Twee universele sigaretten aansteker 12V-10A in de cabine vooraan

•

Vier stopcontacten 230V 16A 50Hz in de materieelruimte

•

Omgevingsverlichting LED links, rechts en achteraan

•

Extra binnenverlichting LED in de materieelruimte - meer dan 200 Lux

SCHILDERING, MARKERING EN IDENTIFICATIE:
•

Het voertuig is geschilderd in rood RAL 3020 en wit voor de Civiele Bescherming

•

Bumper vooraan van de brandweervoertuigen wit RAL 9010 en standaard af fabriek voor de Civiele
Bescherming

•

De veiligheids- en identificatiemarkering conform de ministeriële omzendbrief van 25/02/2015

•

Inscripties conform de ministeriële omzendbrief van 25/02/2015

ZENDER/ONTVANGER:
De radiozender, ontvanger met antenne en een handvrij car kit voor een draagbare Astrid radio worden
geleverd door de hulpdienst aan de leverancier. De hulpdienst kan de Astrid radio’s bestellen op de
huidig lopende raamovereenkomst met NV Astrid. De leverancier zorgt voor de volledige montage en
aansluiting.
HANDLEIDING EN OPLEIDING:
•

Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL,FR of D) op papier (3x) en computer versie (1x).

•

Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en computer versie (1x).

•

1 x 1 uur opleiding tijdens de levering bij de leverancier (in NL, FR of D).
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ADMINISTRATIE:
De volgende keuzes dienen duidelijk aangeduid te worden bij de bestelling – schrappen wat niet past:
•

Ladderlaadsysteem

Ja / Neen

De precieze naam van de hulpdienst/zone voor de inscripties.

Opgemaakt te :

Naam :
Functie :
Zone/Overheidsdienst:

Datum :

Handtekening :

De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze dient bijgevoegd te
worden bij de bestelbon.
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