Zone/Overheidsdienst:

Op 28 april 2015 werd de volgende opdracht gegund:
Lastenboek nr. II/MAT/A49-326-13 - Perceel 1, posten 1 tot 5
Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 28/04/2019

PERSSLANGEN

Leverancier:

Belgian Fire Safety BVBA (BFS)
Tuinstraat 10
B-8560 Wevelgem
Tel: 056/25 77 95
Fax: 056/41 90 11
E: info@b-fs.be

Entiteiten die een bestelling kunnen plaatsen in het kader van deze opdrachten:
De federale overheidsdiensten (inclusief de FOD Binnenlandse Zaken), de hulpverleningszones, de
brandweerscholen, de federale politie, de lokale politie, de gewesten, de provincies en de gemeenten.
Algemene beschrijving van de slangen:
Binnenbekleding:

Synthetisch rubber Ethyleen Propyleen Dieen polyMethyleen: EPDM.
Voor de 25 mm: microgeperforeerd EPDM dat de slang toelaat vochtig te blijven.
Voor de 150 mm: geëxtrudeerd nitril rubber.

Textielkoker: polyester.
Buitenbekleding: polyurethaan. Voor de 150 mm: geëxtrudeerd nitril rubber.
Kleur van de buitenbekleding: grijs, rood, geel en groen voor de hulpverleningszones en blauw voor de Civiele
Bescherming.
Markering aan de uiteinden: logo van de fabrikant – handelsnaam - diameter - werkdruk – jaar en trimester van
vervaardiging – volgnummer fabricatie, naam van de hulpdienst.
Koppelingen: in aluminiumlegering, geanodiseerd.
Vasthechting van de koppelingen:
•

Voor de diameters 25: via verbindingen in roestvrije staaldraad van 1,6 mm diameter en
beschermmanchetten

•

Voor de diameters 45 en 70: via geperste ringen of als optie via verbindingen in roestvrije staaldraad van
1,6 mm diameter en beschermmanchetten

•

Voor de diameters 110 en 150: via klembeugels in drie delen, met vasthechting door bouten.
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Prijs (BTW inbegrepen)
TABEL 1: Open offerteaanvraag voor de levering van persslangen:
prijzentabel
Bijzonder bestek nr.:

II/MAT/A 49-326-13
BFS

FIRMA

LIJST VAN DE PERSSLANGEN

EENHEIDSPRIJS
(INCL. BTW)

Post 1: diameter 25 mm voor bosbranden, lengte 20 m, Guilleminkoppelingen, met draadverbindingen

71,39 €

Post 2: diameter 45 mm, lengte 20 m, DSP-koppelingen, met geperste
ringen

69,82 €

Post 2: diameter 45 mm, lengte 20 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

66,31 €

Post 2: diameter 45 mm, lengte 10 m, DSP-koppelingen, met geperste
ringen

58,59 €

Post 2: diameter 45 mm, lengte 10 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

55,66 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 20 m, DSP-koppelingen, met geperste
ringen

95,53 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 20 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

90,75 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 5 m, DSP-koppelingen, met geperste ringen

49,67 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 5 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

47,19 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 30 m, DSP-koppelingen, met geperste
ringen

126,08 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 30 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

119,79 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 40 m, DSP-koppelingen, met geperste
ringen

156,70 €

Post 3: diameter 70 mm, lengte 40 m, DSP-koppelingen, optie met
draadverbindingen

148,83 €

Post 4: diameter 110 mm, lengte 20 m, AR-koppelingen

233,53 €

Post 4: diameter 110 mm, lengte 10 m, AR-koppelingen

161,78 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 20 m, Guillemin-koppelingen

577,05 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 20 m, optie Storz-koppelingen

548,13 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 5 m, Guillemin-koppelingen

366,87 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 5 m, optie Storz-koppelingen

348,48 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 10 m, Guillemin-koppelingen

436,87 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 10 m, optie Storz-koppelingen

415,03 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 50 m, Guillemin-koppelingen

997,28 €

Post 5: diameter 150mm, lengte 50 m, optie Storz-koppelingen

947,43 €
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Belangrijke opmerking:

Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier
het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

Garantie vanaf de levering:
Een contractuele waarborg van 5 jaar.
Een waarborg van 10 jaar op fabricagefouten.
Opleveringstermijnen:
•

de termijn voor het aanbieden van “de eerste persslang van elk type” te rekenen vanaf de dag van de
bestelling: 60 kalenderdagen.

•

de termijn voor het aanbieden van persslangen, die worden besteld voordat “de eerste persslang van elk
type” werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “de eerste persslang van elk
type”: 90 kalenderdagen.

•

de termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van persslangen, en te rekenen vanaf de dag
van de bestelling: 90 kalenderdagen.

Handleiding en opleiding:
Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier en digitaal.
Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier en digitaal.
Te vermelden bij de bestelling:
Hoeveelheden
Lengtes: 5, 10, 20, 30, 40 of 50 meter.
Types verbinding en types koppeling (voor de diameters van 150 mm)
De gewenste kleuren: grijs, rood, geel of groen voor de hulpverleningszones, blauw voor de Civiele Bescherming.
Precieze naam van de hulpdienst die op de slangen gezet moet worden als identificatiemarkering:
.……………………...……………………………………

Gedaan te:
Datum:

Handtekening:
Naam:
Functie:
Zone/Overheidsdienst:

De technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon gevoegd
worden.
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