Zone/Overheidsdienst :
Bestek n° II/MAT/A42-349-16 - 1 perceel, 5 posten
Geldigheidsduur van de opdracht tot 29/08/2020

REFERENTIEDATA GEVAARLIJKE STOFFEN

Leverancier :
BRANDWEERINFORMATIECENTRUM VOOR
GEVAARLIJKE STOFFEN VZW (BIG)
Technische Schoolstraat 43A
2440 Geel

tel. : 014/58 45 47
fax : 014/58 35 16

Eenheidsprijzen :
De door de firma voorgestelde eenheidsprijzen zijn de volgende :

Posten

Eenheidsprijs (Excl.
BTW)

Post 1: referentieboek (hardcopy) harde kaft

380,00 €

Post 2 : digitale referentiedatabase
(stand-alone toepassing voor PC)

970,00 €

Post 3 : digitale referentiedatabase
(online- of netwerktoepassing voor
PC)

1050,00 €

Post 4 : digitale referentiedatabase
(stand-alone toepassing voor
smartphone)

350,00 €

3

Post 5 : digitale referentiedatabase
(onlinetoepassing voor
smartphone/tablet)

350,00 €

4

Hoeveelheid

Totale prijs (Excl. BTW)
per post

1

2

Totale prijs (Excl. BTW)
Totale prijs (Incl. 21% BTW)

Belangrijke opmerking: op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het
recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

1

Eenheidsprijs jaarlijks (updates inbegrepen).
Eenheidsprijs jaarlijks per gebruiker (updates inbegrepen).
3
Eenheidsprijs jaarlijks (updates inbegrepen).
4
Eenheidsprijs jaarlijks (updates inbegrepen).
2
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Opleveringstermijn:
•

Termijn voor het aanbieden van “de eerste referentiedata van elke post” te rekenen vanaf de dag van de
bestelling: maximum 60 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van referentiedata, die worden besteld voordat “de eerste referentiedata van deze
post” werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “de eerste referentiedata van deze
post”: maximum 60 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van referentiedata van elke post, en te rekenen vanaf
de dag van de bestelling: maximum 60 kalenderdagen.

Algemene beschrijving :
Post 1: referentieboek (hardcopy) - harde kaft
Het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen bestaat uit een uitgebreide set stof specifieke fiches van
courante chemische stoffen. Het boek is duurzaam en gericht op gebruik tijdens interventies.
Hij bundelt meer dan 1000 interventiekaarten voor de meest voorkomende stoffen. Er wordt op elke fiche
gedetailleerde stofinformatie weergegeven die vertaald wordt in concrete eerstelijns brandweeradviezen naar o.a.
blussing, PBM-gebruik en opruimwerkzaamheden. Het verdere interventieverloop wordt gefaciliteerd door de
brandweer specifieke informatie zoals interventiewaarden, geschikte meetapparatuur en eventuele
correctiefactoren aan te reiken. Het boek is duurzaam en gericht op gebruik tijdens interventies.
Iedere kaart voorzien van een QR-code die toegang geeft tot Kaleidos Online voor extra informatie over de
meetbuisjes. Voor iedere stof is de structuurformule rechtsboven te vinden en tevens wordt de reukgrens in het
rood weergegeven indien deze hoger is dan de grenswaarde.
Het boek wordt geleverd met handige ‘spieklat’.
Beschikbare versies : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Post 2 : digitale referentiedatabase (stand-alone toepassing voor PC)
De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20 000 stoffen en mengsels.
De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 eigenschappen gaande van fysisch-chemische
eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.
Deze toepassing is geschikt voor Windows 7 besturingssysteem (en recenter) en voor een systeem bestaande uit
2 GHz CPU met 2 GB RAM en 10 GB schijfruimte.
Beschikbare versies : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Post 3 : digitale referentiedatabase (online- of netwerktoepassing voor PC)
De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20 000 stoffen en mengsels.
De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 eigenschappen gaande van fysisch-chemische
eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.
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Deze toepassing is geschikt voor Windows 7 besturingssysteem (en recenter) en voor een systeem bestaande uit
2 GHz CPU met 2 GB RAM en 10 GB schijfruimte.
Beschikbare versies : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Post 4 : digitale referentiedatabase (stand-alone toepassing voor smartphone)
De Kaleidos Mobile database is een database voor smartphone die ongeveer 5000 stoffen bevat.
De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 eigenschappen gaande van fysisch-chemische
eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.
Deze toepassing draait op Windows en Android. Een toepassing iOS is in ontwikkeling.
Beschikbare versies : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Post 5 : digitale referentiedatabase (onlinetoepassing voor smartphone/tablet)
De Kaleidos Mobile database is een database voor smartphone/tablet die ongeveer 5 000 stoffen bevat.
De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 eigenschappen gaande van fysisch-chemische
eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.
Deze toepassing werkt volledig platform onafhankelijk, er is juist een internetverbinding (minimum 3G) en een
recente browser nodig.
Beschikbare versies : Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Opgemaakt te:
Op datum van:

Handtekening:

Naam:
Functie:
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