Hulpdienst van :
Op 06 augustus 2012 werd volgende markt gegund :
Lastenboek n° II/MAT/A26-280-11
Geldigheidsduur van de aanbesteding tot 06-08-2014 met een mogelijke verlenging tot 06-08-2016

COMMANDOWAGEN 4 X 4

LEVERANCIER :

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg N.V.

Tollaan, 68
B-1200 Brussel
Tel: 02-724.13.26
Fax: 02-724.13.48
EENHEIDSPRIJS exclusief BTW:
Er is de keuze tussen twee systemen:
1)

Systeem A – met een vaste zetel voor de bijrijder

57.904,00 €
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2)

Systeem B – met een roterende zetel voor de bijrijder

58.489,00 €

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

ALGEMENE BESCHRIJVING:
De commandowagen is het voertuig voor de leidinggevende van waaruit interventies kunnen gecoördineerd
worden. Het biedt plaats aan twee personen vooraan en twee personen achteraan. Het gedeelte achteraan
omvat een administratieve cel dat kan gebruikt worden voor overleg en besprekingen en een laadruimte voor
het opbergen van interventiematerieel.
a) VOERTUIG SPECIFICATIE:













Chassis: Mercedes-Benz VITO KOMBI 116 CDI
Motor: Turbo diesel 120 kW
Versnellingsbak: Volledig automatisch – 6 versnellingen
Banden: Profiel M+S 205/65 R16
ABS
ESP
Parkeerhulp bij benadering obstakel achteraan
Getint glas in de administratieve ruimte en in de laadruimte
Schuifdeur voor de administratieve cel aan beide zijkanten
Klapdeur achteraan de laadruimte
Extra batterij100Ah/12V voor de administratieve cel
Leeslampen voor bestuurder en bijrijder

b) OPBOUW:


VOORAAN:
Er is de keuze tussen twee systemen:
Systeem A met een vaste zetel voor de bijrijder:
Tussen de zetel bestuurder en de zetel bijrijder is er een module voor het opbergen van een
ruggedized draagbare PC, 3 draagbare zender-ontvangers, kaarten, kleine gereedschappen enz.
Tevens is er een Zirkona systeem met aan het uiteinde een klein tafelblad of houder waarop een
ruggedized PC gemakkelijk kan gefixeerd worden en dat kan gepositioneerd worden vóór de
bijrijder.
Systeem B met een roterende zetel voor de bijrijder:
Roterende zetel van 180° zodat eveneens aan de schrijftafel van de administratieve cel kan gewerkt
worden. Er is geen opbergmodule tussen de twee zetels vooraan. Er is wel een Zirkona systeem met
aan het uiteinde een klein tafelblad of houder waarop een ruggedized PC gemakkelijk kan gefixeerd
worden en dat kan gepositioneerd worden vóór de bijrijder.



ADMINISTRATIEVE CEL:
Bestaat uit een schrijftafel met onderaan lades en laadvakken, een 2-zit bank kant bestuurder met een
klein meubilair ernaast kant bijrijder.
LAADRUIMTE:
Achteraan het voertuig dat bestaat uit een kastenblok tot vensterhoogte, op volledig uittrekbare
sledes en waarin o.a. het volgende interventiematerieel kan opgeborgen worden.
- 1 volledig interventiekledij uitrusting
- Twee complete ademhalingstoestellen
- Radioactiviteitmeter
- Twee multi-gasmeters
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- Zes signalisatiekegels
- Bebakening knipperlichten
- Brandblusser 6 kg
- EHBO - koffer
- Defibrillator
- Gereedschapskoffer
- Megafoon 25W
- Grote koevoet
- Grote kniptang
- Warmtebeeldcamera
- Dräger Merlin telemetrie bord
- Koffer met meetbuisjes
- Vier fluo geel
ELEKTRISCHE UITRUSTING ANDERE DAN DEZE VAN HET CHASSIS
- Omvormer 1000W - 12V DC/230V AC
- Externe voeding 230V AC via CEE – stekker
- Voorzien van stopcontacten - 12V batterijspanning in de cabine vooraan en in de administratieve
cel
- Voorzien van stopcontacten 230V 16A 50Hz in de cabine, administratieve cel en in de laadruimte
- Omgevingsverlichting links en rechts van het voertuig
- Extra binnenverlichting in de administratieve cel en in de laadruimte (400 lux op werkniveau)
- Lichtbalk boven bestuurders cabine
- Signalisatiebalk met 4 werkingsmodes in de laadruimte achter het achterraam
- LED flitsers: 2 vooraan en 2 achteraan
- Sirene bitonal dag en nacht
- Sirene continu werking van Wail, Yelp, Hi-Lo of Hyperyelp
- Public address
- Misthoorn bij indrukken claxon
- Zoeklicht 100W met afstandsbediening met kabel

c) SCHILDERING en MARKERING:





Het voertuig is geverfd in rood RAL 3020 en wit RAL 9010 voor de Civiele Bescherming.
De bumpers brandweervoertuigen wit RAL 9010
De veiligheids- en identificatiemarkering.
Inscripties

d) ZENDER/ONTVANGER en NAVIGATIESYSTEEM:
De radiozender, ontvanger met antenne en een handvrij car kit voor ofwel een gewone GSM ofwel
een draagbare Astrid radio worden geleverd door de hulpdienst aan de constructeur. Wat betreft de
Astrid radio’s kan de hulpdienst dit bestellen op de huidig lopende raamovereenkomst met de NV
Astrid. De constructeur zorgt voor de volledige montage en aansluiting.
Voor wat betreft de radiozender is er een parallelbediening tussen cabine vooraan en administratieve
cel achteraan. Ook zijn er extra luidsprekers voorzien in de administratieve cel.
Een GPS navigatiesysteem is ingebouwd in het dashboard.

GARANTIE:
Contractuele garantie op het geheel: 3 jaar
Contractuele garantie tegen roestvorming: 10 jaar

TE VERMELDEN BIJ DE BESTELLING:
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Duidelijk de gewilde keuze vermelden:



Hetzij systeem A met vaste zetel bijrijder
Hetzij systeem B met roterende zetel bijrijder

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

ADMINISTRATIE:
Te :

Handtekening :

Datum :

Naam :

Functie :

De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze dient bijgevoegd
te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of bij het antwoord op onze
toezeggingsbrief.
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