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

WATERBEVOORRADINGSEENHEID (8 BAR AAN 4000 L/MIN) - POST 1

Leverancier:

SOMATI VEHICLES NV
Industrielaan 17A
B-9320 – Erembodegem (Zuid III)
Tel. 053/ 83 16 16

Eenheidsprijzen1:

POST 1

PRIJS EXCL. BTW

PRIJS INCL. BTW

96.535,42 €

116.807,85 €

155.530,78 €

188.192,24 €

Container met 1000 m persslangen van 150 mm in stukken van 50 m:

36.008,61 €

43.570,42 €

Totale prijs post 1 (platformcontainer met opbergkasten en platform,
container met pomp en aandrijving en container met de slangen van
150mm):

288.074,81 €

348.570,52 €

984,58 €

1.191,34 €

Platformcontainer met opbergkasten en platform:
Container met pomp en aandrijving:

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.

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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Gebruik: 1)

als waterbevoorradingssysteem:


om water te transporteren over een afstand van ongeveer 1km,



om tanks te vullen,



om watercollectoren te vullen,


om brandweer pompen te vullen.
2) om water, dat weinig bevuild is, weg te pompen
BESCHRIJVING VAN HET MATERIEEL:
Merk:
Type:

HYTRANS FIRE SYSTEM HFS HYDROSUB 150
Containerplatform uitgerust met een slangenophaalsysteem Hose Recovery
Unit
HRU, een pomp voor container HFS Hydrosub 150 en een slangencontainer
HFS Hose Layer

Totale massa:
Hose Recovery Unit HRU:

Maximaal 11000 kg (operationeel)
Aangedreven door een onafhankelijke dieselmotor

Hydrosub 150 container:

Drijvende pomp, met hydraulisch aandrijfsysteem met dieselmotor Volvo
Penta TAD572VE van 160 kW
Druk en debiet van de pomp:
8 bar aan 4000 liter/min
2 bar aan 8000 liter/min
Uitgang: 150 mm Storz met 3 nokken
Laadcapaciteit: ongeveer 1100m gekoppelde persslangen van 150 mm
diameter, uitgerust met Storz-koppelingen

Hose layer container:

Materieel dat meegeleverd wordt:
-

20 x 50 m persslangen van Ø 150 mm met Storz-koppeling 3 nokken
5 x 10 m persslangen van Ø 150 mm met Storz-koppeling 3 nokken
6 x 5 m persslangen van Ø 150 mm met Storz-koppeling 3 nokken
Eén paar bruggen voor 2 slangen van Ø 150 mm voor voertuigen en vrachtwagens
1 verdeelstuk in Y 150 Storz / 150 Storz + 150 Storz met 2 progressieve afsluitkranen
2 verdeelstukken 150 Storz / 5 x DSP 70 met 5 afsluitkranen
2 overgangsstukken 150 Storz / 150 Guillemin
5 manometers
4 sleutels voor koppelingen 150 Storz
4 sleutels voor koppelingen 150 Guillemin
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Opgemaakt 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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