Bijzonder bestek nr. II/MAT/A52-365-17
Geldigheid van de opdracht tot 31/10/2021

HERKEURING VAN DE ADEMLUCHTFLESSEN
Dienstverlener: SCUBA SERVICES BVBA
Papenaardekenstraat 214
2900 Schoten

tel.: 0475/689.690
fax: 03/633.21.35
E-mail: info@scubaservice.be

1. Type flessen opgenomen in de overeenkomst
•
•
•

Post 1: Ademluchtflessen in composiet met een aluminium liner met een inhoud van 6 of 6,8
liter;
Post 2: Ademluchtflessen in staal met een inhoud van 6 liter, 10, 12 of 15 liter (duikflessen);
Post 3: Ademluchtflessen in staal met een inhoud van 50 liter (bufferfles)

2. Prijs
Belangrijke opmerking voor het onderhoud met eigen middelen: Voor de luchtflessen die
aangekocht werden op eigen fondsen, zijn de voorwaarden van deze opdracht identiek voor zover
de herkeuring gevraagd wordt voor minimum 50 flessen per keer. Deze hoeveelheid kan worden
verkregen door het groeperen van verschillende diensten. De facturatie zal per dienst gebeuren.
De gedetailleerde bedragen voor de herkeuring van de flessen worden onderverdeeld op de
volgende manier:
Uitgevoerd werk
Herkeuring van de eigenlijke
fles, visueel onderzoek, …
Interne droging na keuring
(Op verzoek of ambtshalve
uitgevoerd indien de kraan
vervangen moet worden na
de herkeuring van de fles)
Verwijdering en vervanging
van de kraan (op verzoek)
Totaal

Prijs per fles
excl. BTW post 1
22,00 €

Prijs per fles
excl. BTW post 2
22,00 €

Prijs per fles
excl. BTW post 3
45,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

27,00 €

27,00 €

50,00 €

3. Periodiciteit
In functie van de op de fles gestempelde datum, volgens de van kracht zijnde reglementering en op
verzoek van de hulpverleningsdienst.

4. Termijn van de onbeschikbaarheid
De herkeuringstermijn bedraagt maximum 14 kalenderdagen.
5. Uitgevoerde verrichtingen
Controles en periodieke tests voorzien door de desbetreffende normen en in overeenstemming met
deze normen, met name:
• Post 1 – fles composiet: volgens de norm EN ISO 11623
• Post 2 en 3 – fles staal: volgens de norm NBN EN 1968 en NBN EN 1968/A1.
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Voor de posten 1, 2 en 3, de visuele controle van de kraan volgens de norm EN ISO 22434 en die
mogelijk is zonder de kraan te demonteren. Het is niet voorzien om de kraan te demonteren of om
enig onderdeel te vervangen.
Na de herkeuring worden de flessen gemarkeerd volgens de voorschriften van de
overeenstemmende norm en volgens artikel 358 van het ARAB. Een herkeuringsattest wordt
overhandigd aan de persoon die de flessen terugneemt.
De dienst die erkend is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als externe dienst
voor de technische controles op de arbeidsplaats van de gasrecipiënten en die de herkeuring en de
markering zal uitvoeren en het attest zal afleveren is de firma Technisch Bureau Verbrugghen.
6. Vervoer – adres voor het afleveren van de flessen
De flessen worden naar de firma Scuba Services gebracht.
Alle flessen kunnen, op afspraak, van maandag t.e.m. zaterdag bij de firma afgeleverd worden.
Vanaf een groepering van 50 flessen, en dit onafhankelijk van de post, biedt de firma een GRATIS
ophaal-en aflever service aan. In dat geval dienen de flessen verzameld te worden, met een
minimum van 50 flessen, op een vooraf afgesproken plaats.
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