Zone / Overheidsdienst:
Bijzonder bestek MAT52-386-18
Geldigheidsduur van de opdracht van 20/09/2019 tot 19/09/2023

ONDERHOUD GASDETECTIETOESTELLEN X-AM
DIENSTVERLENER
DRÄGER SAFETY BELGIUM SA
Heide 10
1780 WEMMEL
Tel.: 02 462 62 11
Fax: 02 609 52 60
TOESTELLEN WAAROP HET CONTRACT BETREKKING HEEFT
Explosiemeters-zuurstofmeters modellen: X-am 2000, X-am 2500, X-am 5000, X-am 7000 en X-am 8000 van het merk
Dräger.
EENHEIDSPRIJZEN
Eenheidsprijzen voor een preventief onderhoud (kostprijs van de werkuren, … inbegrepen maar zonder de
kostprijs voor de verplaatsing van de technicus) voor de verschillende type gasdetectoren:
Type gasdetector
X-am 2000
X-am 2500
X-am 5000
X-am 7000
X-am 8000

Zonder BTW
€ 123,00
€ 123,00
€ 123,00
€ 123,00
€ 119,05

BTW inbegrepen
€ 148,83
€ 148,83
€ 148,83
€ 148,83
€ 144,05

Eenheidsprijs van de stukken/verbruiksproducten vervangen tijdens een onderhoud of bij een herstelling:
te vragen bij Filip Van den Dries van Directie Materieel (filip.vandendries@ibz.fgov.be of 02 500 24 33).
Kostprijs voor de verplaatsing van de technicus bij herstelling of bij vervanging van sensoren:
1,11 €/km zonder BTW zijnde 1,34 €/km BTW inbegrepen.
Kostprijs van de werkuren in geval van herstelling of bij vervanging van sensoren:
83,20 € zonder BTW zijnde 100,67 BTW inbegrepen.
PERIODICITEIT
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.
ONBESCHIKBAARHEIDSTERMIJN
De periodes van beschikbaarheid zijn de volgende:
•
•
•

In geval van onderhoud/kalibratie: 3 werkdagen;
In geval van herstelling tijdens het onderhoud: 5 werkdagen;
In geval van een dringende herstelling: een gratis vervangtoestel zal ter beschikking gesteld worden.

Onderhoud Gasdetectietoestellen: www.civieleveiligheid.be

UITGEVOERDE OPERATIES
1. Standaard werkzaamheden voor onderhoud en kalibratie (afhankelijk van toestel):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visuele controle van het toestel,
nazicht werking van de pomp,
kalibratie van het toestel met lucht,
functietest van de sensoren,
kalibratie met kalibratiegas,
halfjaarlijks onderhoud,
opladen van de toestellen,
vervangen van batterijen en sensoren indien nodig,
opmaak van een kalibratiecertificaat dat het bewijs bevat van kalibratie van de detector in functie van de in de
betreffende detector aanwezige sensoren.

2. Herstellingen / Vervanging van sensoren
•
•

volgens eenheidsprijzen opgegeven in de offerte.
steeds op basis van het bestek.

TRANSPORT
De hulpdiensten staan in voor het transport van het toestel naar een servicepunt in België en halen het terug.
Indien het servicepunt zich niet in België bevindt zijn de kosten voor de verzending van het toestel volledig ten laste van
de inschrijver.
Het onderhoud kan plaats vinden in de verschillende hulpverleningszones voor zover deze onderhouden/kalibraties
gebeuren in een centraal verzamelpunt voor alle detectoren van de hulpverleningszone/eenheid van de Civiele
bescherming. Zij zullen doorgaan op basis van een voorafgaandelijk vastgelegde afspraak tussen de technicus en de
verantwoordelijke van de zone/eenheid van de Civiele bescherming. Voor de toestellen waarvan het onderhoud ten laste
is van de FOD Binnenlandse zaken, zullen de kosten voor de verplaatsing van de technicus alleen betaald worden als
deze groepering van toestellen op een verzamelpunt, gerespecteerd wordt.
WAARBORGEN
Duur van de waarborgperiode op herstellingen en wisselstukken, uitgezonderd sensoren: 1 jaar.
Duur van de waarborgperiode op sensoren: 3 maanden.
Deze perioden gelden op voorwaarde dat de voorgeschreven periodiciteit van het onderhoud (= 6-maandelijks) werd
gerespecteerd.
BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID
Bevestigd door:

Naam:
Functie:
Zone / Overheidsdienst:

Datum:

Handtekening:

Onderhoud Gasdetectietoestellen: www.civieleveiligheid.be

