Licitació del contracte de subministrament de materials hidràulics, dividit en 4 lots:

(Exp. número C-

2020-04)
LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè
LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció
LOT 4. Accessoris i claus de llautó per a escomeses
Acta de la mesa de contractació d’estudi documentació lliurada sobre A i B
Al Prat de Llobregat, a les 07:45 hores del 13 de juliol de 2020, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Jordi Gónzalez Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Domingo Virtus López, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

Assisteix a la mesa David Moliner Carazo, enginyer industrial adscrit a la Secció de Projectes i que ha
elaborat els informes sobre si els materials ofertats reuneixen les característiques sol·licitades al Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
Per part de la secretària de la mesa s’exposa l’informe emès en data 3 de juliol de 2020 sobre la
documentació presentada al sobre A i al sobre B, assumint la mesa el contingut del mateix i proposant a
l’òrgan de contractació l’exclusió de la licitació de l’empresa LLABERIA PLÀSTICS SL, al no presentar cap
tipus de documentació sobre els materials que ofereix en el Lot 1 i Lot 2.
Segueix informant que a dues empreses se’ls va requerir informació i mostres de materials que oferien
en les seves propostes. Totes dues van presentar els materials i la informació requerida.
Lot 1: IRRIGA WATER SOLUCIONS SL es va demanar una mostra dels 6 materials següents:


1ml Canonada PE40 63PE (o longitud suficient on es vegi el seu marcat corresponent)



1ud brida acer DN100 per portabrides 110PE



1ud portabrides 110PE



1 ud colze 45º 110PE injectat llarg



1ud maniguet electrosoldable 110PE



1ud colze 45º 110PE electrosoldable

Lot 2: DOMINI AMBIENTAL SL, es va demanar aclariment sobre els fabricants dels collarins que ofereixen
i també una mostra de la vàlvula DN100 sèrie 06-30.
A continuació el President dona la paraula al sr. Moliner per tal exposi els informes elaborats amb motiu
de la idoneïtat tècnica dels materials que ofereixen els licitadors en les seves propostes, tot seguint el
que s’indica al plec de prescripcions tècniques.
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La mesa en la seva totalitat assumeix els informes emesos, reproduint a continuació una síntesis dels
mateixos.

LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè
Les empreses admeses a la licitació són:
1.

AIGASA CANALIZACIONES SLU

2.

DOMINI AMBIENTAL SL

3.

HIDROTARRACO SA

4.

HIDROLLEIDA SA

5.

IRRIGA WATER SOLUTIONS SL

Els materials que ofereix DOMINI AMBIENTAL, SL i HIDROTARRAGO SA reuneixen tots els requeriments
establerts al PPT.
La resta d’empreses no les reuneixen, sent els motius els que tot seguit s’indiquen:
AIGASA CANALIZACIONS i SLU i HIDROLLEIDA SA
Ofereixen els accessoris electrosoldables del fabricant ECOPIPE, que disposen de la resistència elèctrica
sense recobrir per PE. Aquest fet pot ocasionar que una espira de la resistència elèctrica es trenqui en el
moment d’instal·lar l’accessori sobre la canonada.
No compleixen el requeriment l’establert en el punt 4 del PPT, quan es detalles les característiques que
han de reunir els Accessoris de polietilè electrosoldables, 5è paràgraf (pàgina 5 del PPT), on s’indica:
“La resistència calefactora estarà suficientment encastada en el cos de l’accessori i coberta de PE, de tal
forma que no es pugui visualitzar. Aquest disseny permetrà una neteja perfecta de l’accessori,...”
IRRIGA WATER SOLUTIONS SL
Els accessoris electrosoldables ofertats estan dissenyats per soldar-se a 39,5V i, segons les seves
característiques s’ha de realitzar una compensació del temps de soldadura en cas de baixes temperatures
ambient. Aquests fets influeixen directament en un major temps de soldadura i per tant un rendiment
pitjor de la instal·lació.

No compleixen el requeriment l’establert en el punt 4 del PPT, quan es detalles les característiques que
han de reunir els Accessoris de polietilè electrosoldables, 4t i 7è paràgrafs (pàgina 5 del PPT), on s’indica
“No necessitaran compensació de temps de soldadura en funció de la temperatura ambient, han de
disposar d’un únic temps de soldadura entre -10º i 45ºC”
“El voltatge de funcionament per aquests accessoris haurà de ser de 40 V.”
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LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
Les empreses admeses a la licitació són:
1.

3-G AGUAS SL

2.

AIGASA CANALIZACIONES SLU

3.

DOMINI AMBIENTAL SL

4.

HIDROLLEIDA SA

Els materials que ofereix 3-G AGUAS SL, AIGASA CANALIZACIONES SLU i HIDROLLEIDA SA reuneixen
tots els requeriments establerts al PPT.

DOMINI AMBIENTAL SL presenta uns capçals de collarins i unes bandes d’acer inoxidable de diferents
fabricants no compatibles, podent incidir el muntatge en l’estanquitat hidràulica, tal com es detalla a
l’informe tècnic, en el que es conclou que
Les “bandes d’acer per collarí” ofertades LEYA de Belgicast no són compatibles amb els “capçals de
collarí universal rosca 2” CARGA” ofertades de AVK. A part del propi disseny de cada fabricant, els
capçals d’AVK estan preparats per instal·lar Bandes d’acer amb varilla roscada M16 i les varilles roscades
de LEYA són M14 (més petites).

LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció

Les empreses admeses a la licitació són
1.

3-G AGUAS SL

2.

HIDROTARRACO SA

3.

HIDROLLEIDA SA

Els materials que ofereix 3-G AGUAS i HIDROLLEIDA reuneixen tots els requeriments establerts al PPT.

HIDROTARRACO SA ofereix accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció amb una tolerància
menor que la sol·licitada al PPT, en el punt 6 quan es detalles les característiques que han de reunir els
Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció, 3r paràgraf començant pel final (pàgina 8 del PPT),
on s’indica
Per garantir cobrir el màxim rang de diàmetres amb el mínim nombre de peces, es demana que tinguin
com a mínim les següents toleràncies:
DN
50
65
80
100
125
150
200
225
250
300

Tolerància
46-71
63-90
84-105
104-132
132-155
154-192
192-232
230-268
267-310
315-356
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LOT 4. Accessoris i claus de llautó per a escomeses
Únicament s’ha presentat una empresa, PLASTICOS TECNOLOGICOS SA, reunint els requeriments i
funcionalitats demandes al PPT.

Proposta de la mesa a l’òrgan de contractació
A la vista de l’anterior, la mesa acorda per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació de la societat
municipal:
Primer.- L’exclusió de la licitació del Lot 1 i del Lot 2 a l’empresa LLABERIA PLÀSTICS SL per no aportar
cap tipus de documentació tècnica dels materials que ofereix.
Segon.- L’exclusió de la licitació a les empreses que tot seguit es detalla, perquè part dels materials que
ofereixen en les seves propostes no reuneixen els requisits ni funcionalitats establertes al plec de
prescripcions tècniques:
LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè


AIGASA CANALIZACIONS, SLU



HIDROLLEIDA SA



IRRIGA WATER SOLUTIONS SL

LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins


DOMINI AMBIENTAL SL

LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció

-

HIDROTARRACO SA

A la vista de l’anterior, les empreses que segueixen en el procés de licitació i per tant es
procedirà a l’obertura del sobre C el proper 14 de juliol són:
LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè:
DOMINI AMBIENTAL, SL
HIDROTARRAGO SA
LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
3-G AGUAS SL
AIGASA CANALIZACIONES SLU
HIDROLLEIDA SA
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LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció
3-G AGUAS
HIDROLLEIDA
LOT 4. Accessoris i claus de llautó per a escomeses
PLASTICOS TECNOLOGICOS SA

La sessió de la mesa finalitza a les 8:15 h del 13 de juliol de 2020 i en prova de conformitat signen els
assistents a la mateixa.

Aureliano García Ruz

Jordi Gónzalez Sánchez,

President mesa

Director de l’Àrea Tècnica i de Producció

Josep Mateo Marqués,
Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH

Domingo Virtus López,
Tècnic de Compres

Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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