Bijzonder bestek nr. II/MAT/A11-332-14
Geldigheidsduur van de opdracht tot 20 mei 2018

ONDERHOUD GASDETECTIETOESTELLEN

Dienstverlener: DRÄGER SAFETY BELGIUM SA
Heide 10
tel.: 02/462 62 11
1780 WEMMEL
fax: 02/609.52.60

1. Toestellen waarop het contract betrekking heeft
POST 1
Explosiemeter-zuurstofmeter model: X-am 2000 en Xam 2500 van het merk Dräger.
POST 2
Explosiemeter-zuurstofmeter model/ Xam 5000 en Xam 7000 van het merk Dräger.
2. Eenheidsprijs
POST 1
De eenheidsprijs van het onderhoud van het gasdetectietoestel Xam 2000 en Xam 2500
zoals beschreven in punt 5 bedraagt: 119,05 € excl. BTW – 144,05 € BTWi.
Bij herstellingen en/of vervanging van sensoren worden werkuren aangerekend: 83,20 €/uur
excl. BTW – 100,67 €/uur BTWi
POST 2
De eenheidsprijs van het onderhoud van het gasdetectietoestel Xam 5000 en Xam 7000
zoals beschreven in punt 5 bedraagt: 119,05 € excl. BTW – 144,05 € BTWi.
Bij herstellingen en/of vervanging van sensoren worden werkuren aangerekend: 83,20 €/uur
excl. BTW – 100,67 €/uur BTWi

3. Periodiciteit post 1 en post 2
Het onderhoud dient 2 maal per jaar uitgevoerd te worden op aanvraag door de betreffende
hulpdienst dit teneinde de goede werking van het toestel te verzekeren.
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4. Onbeschikbaarheidstermijn post 1 en post 2
Het preventief onderhoud zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 3 werkdagen.
De herstellingen tijdens normale werkuren zullen uitgevoerd worden binnen een termijn van
5 werkdagen, na goedkeuring van het bestek.
5. Uitgevoerde operaties post 1 en post 2
Het onderhoud bestaat uit:
1.

Standaard werkzaamheden voor onderhoud en kalibratie (afhankelijk van toestel):
-

2.

Visuele controle
Werking van de pomp
Verse luchtijking (draagbare toestellen)
Functietest van de sensoren (draagbare toestellen)
Kalibratie met kalibratiegas
Halfjaarlijks onderhoud
Laden van de toestellen
Vervangen van de batterij en de sensoren indien nodig

Herstellingen / Vervanging van sensoren
-

Volgens eenheidsprijzen opgegeven in de offerte.
Steeds op basis van de bestek.

6. Transport voor post 1 en post 2
De hulpdiensten staan in voor het transport van het toestel naar de firma Dräger.
De verzendingskosten van het toestel van de firma Dräger naar de betrokken hulpdienst zijn
ten laste van de firma Dräger.
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