Zone/Overheidsdienst:
Op 9 september 2015 werd de volgende opdracht toegewezen:
Bestek nr. II/MAT/A69-335-14
Geldigheidsduur van de opdracht tot 9 september 2019

WATERBEVOORRADINGSSYSTEEM: POST 2
SLANGENCONTAINER MET OPHAALSYSTEEM

Leverancier:

SOMATI VEHICLES NV
Industrielaan 17A
9320 – Erembodegem (Zuid III)
Tel. 053/ 83.16.16

Eenheidsprijzen1:

POST 2

Totale prijs post 2 (container met opbergkasten, een gemotoriseerd
slangenophaalsysteem en een compartiment achteraan waarin 3000
m persslangen van 150 mm diameter in stukken van 50 m
geïnstalleerd zijn):

PRIJS EXCL. BTW

PRIJS INCL. BTW

163.420,38 €

197.738,65 €

984,58 €

1191,34 €

Prijs voor wisselstukken (Eenheidsprijs van een persslang van 50 m
lang en 150 mm diameter met twee koppelingen Storz 3 nokken):
Contractuele waarborg vanaf de levering:

- Algemeen: 3 jaar, met gratis jaarlijkse inspectie
- Verlenging van de waarborg met 3 jaar voor de herstelde of vervangen onderdelen
Opleveringstermijnen:


De termijn voor het aanbieden van de eerste eenheid voor het bevoorraden met en wegpompen van water
te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 220 kalenderdagen



De Termijn voor het aanbieden van de eenheid voor het bevoorraden met een wegpompen van water die
worden besteld voordat de eerste eenheid werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring
van de eerste eenheid voor bevoorraden met en wegpompen van water: 220 kalenderdagen.



De termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering eenheden voor het bevoorraden met en e
wegpompen van water, en te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 190 kalenderdagen.

Entiteiten die een bestelling kunnen plaatsen in het kader van deze opdracht:
De federale overheidsdiensten (ook de FOD Binnenlandse Zaken), de hulpverleningszones (ook de pre-zones of
gelijkwaardige entiteiten), de brandweerscholen, de Federale Politie, de Lokale Politie, de Gewesten, de
Gemeenschappen, de provincies en de gemeenten.
Gebruik: Dit systeem wordt gebruikt voor het vervoer van maximaal 4000 m persslangen van 150mm uitgerust
met koppelingen Storz met 3 nokken (er wordt 3000 m geleverd). Met het systeem kunnen de slangen snel
afgerold worden en opnieuw opgerold worden wanneer het voertuig stapvoets rijdt.
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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Beschrijving van het materieel:
Merk:
Type:

Maximale laadcapaciteit:
Totale massa bij maximale lading:

- HYTRANS FIRE SYSTEM
- HFS 5500
- Container uitgerust met een slangenophaalsysteem HRU 200
Power Slide opgeborgen in een apart compartiment
- Container verdeeld in 2 compartimenten door een longitudinale
scheidingswand
- Voorzien van werkverlichting (binnen)
- Kast voor het opbergen van de accessoires
- Ongeveer 4000 m persslangen (150 mm)
- 12000 kg

Slangenophaalsysteem:

- Type HRU 200 Power Slide
- Hydraulische aandrijving met een onafhankelijke dieselmotor
- Uitgerust met een batterijlader met automatisch behoud van lading
en een NATO-stopcontact

Materieel dat meegeleverd wordt:

- 60 x 50 m persslangen 150 mm Storz met 3 nokken
- 5 x 20m persslangen 150 mm Storz met 3 nokken
- 4 x overgangsstukken 150 Storz / 150 Guillemin
- 4 sleutels voor koppelingen Guillemin voor slangen 150 mm
- 4 sleutels voor koppelingen Storz voor slangen 150 mm

Handleiding en opleiding
Gebruikershandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (x3) en op CD-ROM (x1).
Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (x3) en op CD-ROM (x1).
1x 1 dag opleiding bij de levering in de lokalen van de leverancier.
1x1 dag opleiding op afspraak binnen de 2 maanden na de levering in de lokalen van de brandweerdienst.
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Opgemaakte te:

Naam:

Datum:

Functie:
Zone/Overheidsdienst:
Handtekening:

Technische fiche die, goed ingevuld en voor akkoord ondertekend, bijgevoegd moet worden bij uw
bestelbon.
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