
1

ZERBITZU KONTRATUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK 

1. KONTRATUAREN XEDEA

Bermeoko Udalaren jabetzako alkoholimetroa mantentzeko zerbitzua kontratatzea.

Ekipoen mantentze-lanek kontuan hartuko dituzte aldizkako egiaztapenak, metrologia-kontrolak eta 
konponketa-lanak, hala badagokio.

Gaur egun erabiltzen den Dräger markako 7110 MK-III ekipoari aplikatuko zaio.

2. EGIAZTAPE ERAGIKETAK

Ebidentziazko etilometroa urtean behin egiaztatuko da, ezarritako daten arabera, eta 
gutxienez honako kontzeptu hauek jasoko dira:
- Osagaiak garbitzea
- Atzera ezineko balbula aldatzea
- Memoriaren bateriak aldatzea
- Sarrerako iragazkia sentsorera aldatzea
- Mahukaren saneamendua
- Infragorrien sentsorea garbitzea
- Elektronika eta sentsoreak egokitzea
- Funtzionamendu-parametro guztien berrikuspen orokorra

Ekipoak konpontzeko edo aldatzeko egin beharreko eragiketak ekipoetan egindako 
egiaztapenetan antzemandako akatsen ondoriozkoak izan daitezke edo ekipamenduen 
erabilerak, istripuek edo beste arrazoi batzuek eragindako matxuren ondoriozkoak.

Aurrekontu edo zenbatespen ekonomiko bat egin beharko da, inolako eragiketarik egin 
aurretik Administrazioaren oniritzia jaso dezan.

Administrazioak, zenbateko ekonomikoaren arabera, ekipoaren hondar-balioarekin bat 
etorriz konpontzeko edo aldatzeko erabakia hartzeko ahalmena izango du, eta, azken 
buruan, ekipoari baja ematea eta mantentze-kontratuari ordezko beste bat eranstea 
erabaki ahal izango du.

Kasu horretan, enpresa esleipendunari erosten zaion ekipo berriak dagozkion 
egiaztapenak eta kontrolak izan beharko ditu indarrean.

Konponketaren edo aldaketaren arabera, Cem edo baliokideak ekipoaren kontrola egin 
behar badu, erakunde horrek konponketa- edo aldaketa-egiaztagiri bat egingo du.

Aurreko atalean bezala, esleipendunak Administrazioari jakinarazi beharko dio 
ekipamendua CEMera edo baliokidera bidal daitekeela bere instalazioetako eragiketa 
amaitu ondoren, hark eskabidea egin dezan.

Egindako eragiketak Cem edo baliokidetik igarotzea ez badakar, esleipendunak ekipoa 
jatorrizko zentrora bidaliko du eragiketak amaitu ondoren, eta zerbitzuaren partea edo 
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agindua, faktura eta guzti, mantentze-lanen kontratuaren Kudeaketa Arloari bidaliko 
dio.
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