Bijzonder bestek nr. II/MAT/A41-327-13
Geldigheidsduur van de opdracht tot 21/03/2018

ONDERHOUD: HOGEDRUKADEMLUCHTCOMPRESSOREN
Leverancier:

DRÄGER SAFETY BELGIUM NV
Heide 10
tel. : 02/462 62 11
1780 WEMMEL
fax : 02/609.52.62

A . BETROKKEN TYPES COMPRESSOREN
Poseidon PFU 201 – Poseidon PD 500 – Poseidon PCO250H – Bauer V150-11-5 – Bauer
Verticus 15 – Bauer Verticus 7,5 – Bauer Mini Verticus MV 120-5.52 – Bauer Mini
Verticus MV 120-5,5-3 - Bauer KAP 15 – Bauer KAP DAH – Bauer PE500-11-5VE –
Bauer PE 550
B. PREVENTIEF ONDERHOUD
1. Prijs van het preventief onderhoud
De eenheidsprijs van een preventief onderhoud hangt af van het type compressor. De
verschillende bedragen zijn vermeld in onderstaande tabel.
Dit bedrag omvat: een preventief onderhoud, de verplaatsingskosten van de technicus, het
uurloon en 2 controletesten van de lucht conform de norm EN 12021 (een test voor het
onderhoud en een erna). De firma geeft een certificaat na de controletest van de lucht die na
het onderhoud wordt uitgevoerd.
De na zekere tijd te vervangen stukken/consumptiegoederen zijn niet inbegrepen in de prijs
van het onderhoud. De offerte vermeldt een aantal prijzen van stukken/consumptiegoederen.
Deze kunnen bekomen worden bij de Directie Materieel.
Types compressoren
PFU201
PCO250H
Verticus 7,5
Mini Verticus MV120-5.52
Mini Verticus MV120-5,5-3
PD 500
PE 500-11-5VE
PE 550
V150-11-5
Verticus 15 (V15)
KAP 15
KAP DAH

Prijs zonder BTW in €

Prijs BTWi in €

462,90

560,10

599,40

725,27

Onderhoud compressoren: http://www.civieleveiligheid.be/

2. Periodiciteit
Het onderhoud vindt een keer om de twee jaar plaats en op vraag van de hulpdiensten.
Opmerking: Alhoewel door de fabrikant wordt aangeraden om de olie minimum één maal
per jaar te vervangen, behoort dit door iedere dienst persoonlijk te worden gedaan tussen 2
preventieve onderhoudsbeurten.
3. Uitvoeringstermijn
Het onderhoud moet plaatsvinden binnen de 30 werkdagen volgend op de vraag van de
hulpdiensten.

C. HERSTELLINGEN

Indien een herstelling of de vervanging van stukken nodig is, dan gebeuren deze op basis van een
prijsofferte.

1. Bedragen
•

Verplaatsingskosten van de technicus in geval van herstelling:
Forfaitair bedrag van 100 € zonder BTW – 121,00 € BTWi

•

Uurloon van de technicus: 77,50 € zonder BTW – 93,77 € BTWi

•

De offerte vermeldt een aantal prijzen van stukken zoals de filters. De prijzen van de
stukken zijn beschikbaar en kunnen verkregen worden bij de Directie Materieel.

2. Uitvoeringstermijn van de herstellingen
In geval van een dringend verzoek tot herstelling, dan moet deze herstelling plaatsvinden
binnen de 72 uren (werkdagen) volgend op de aanvraag van de hulpdienst.

Onderhoud compressoren: http://www.civieleveiligheid.be/

