Bijzonder bestek nr. II/MAT/A42-308-12
Geldigheid van de opdracht tot 19/02/2017

HERKEURING VAN DE ADEMLUCHTFLESSEN
Dienstverlener: Z-SAFETY SERVICES NV
Meerkensstraat, 61
3650 DILSEN-STOKKEM

tel.: 089/300.900
fax: 089/300.909

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, 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.
Het bedrag voor de herkeuring van de flessen is onafhankelijk van het type flessen en is dus
identiek voor de drie posten, met name: 20,21 € zonder BTW, of 24,25 € BTWi.
Dit bedrag wordt 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
12,35 €
5,48 €

2,38 €
20,21

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 2,5 kalenderdagen (als de flessen maandagmorgen afgeleverd
worden, kunnen ze woensdagochtend opgehaald worden).
Om deze termijn na te kunnen leven, moeten de flessen bij de firma zijn op maandagmorgen.
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.
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 Apragaz.
6. Vervoer – adres voor het afleveren van de flessen
De flessen worden naar het magazijn van Z-Safety Services gebracht door de verschillende
hulpdiensten op het volgende adres:
Schijnpoortweg, 127 B
2170 Merksem
Tel: 03/360.56.60
Diezelfde diensten zullen hun flessen na het onderhoud terug ophalen.
De firma biedt de mogelijkheid om de flessen gratis op te halen in en terug te brengen naar
de brandweerdiensten. Om van deze dienst gebruik te maken en de praktische modaliteiten
vast te leggen, moet men contact opnemen via het nummer 03/360.56.60.

