Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN TÚNEL RENTAVAIXELLES PER AL COMPLEX EDUCATIU DE
TARRAGONA
Expedient núm.: CET-48-2019
Nom del centre educatiu: Complex Educatiu de Tarragona
Domicili: Autovia de Salou, s/n 43006 Tarragona
Telèfon: 977 556 105
El Complex Educatiu de Tarragona (en endavant, CET) antiga Universitat Laboral, és un espai
educatiu que comprèn diversos equipaments, com ara dos instituts, els serveis educatius del
Tarragonès, el Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona, residències d’estudiants,
l’Escola d’Educació Especial SOLC i el Taller Ocupacional SOLC. Esporàdicament, s’hi realitzen
cursos de formació adreçat a personal docent o a personal d’administració i serveis de diversos
centres del territori, tot i que també fan ús de les instal·lacions del CET, diverses entitats que
duen a terme activitats esportives, culturals o formatives.
Així mateix, el CET ofereix el servei de menjador escolar (esmorzar, dinar i sopar) amb una
mitjana diària de 800 persones.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és el subministrament d’un túnel rentavaixelles per al
Complex Educatiu de Tarragona, que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la de la
màquina anterior, l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada
en funcionament.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ
2.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES:
2.1.1 TÚNEL RENTAVAIXELLES:
Màquina rentavaixelles (1 unitat):
La màquina rentavaixelles a subministrar haurà de complir obligatòriament, com a mínim,
els següents requeriments tècnics i funcionals:
-

Màquina en acer Inoxidable.

-

La longitud total del rentavaixelles complet no podrà ser superior als 3000mm.

-

Sentit de la marxa del túnel d’esquerra a dreta.

-

El consum d’aigua neta serà de 250l/h màxim.

-

Adequació de taula d’entrada existent a la nova màquina

-

Adequació taula de sortida del túnel de rentat a la nova màquina.

-

Connexió final de carrera de la taula sortida existent.

-

Connexió de la màquina de forma hidràulica.

-

Limitador de velocitat a la reductora de la cinta d’arrossegament.

-

Dos velocitats de la cinta d’arrossegament.
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-

Doble guia d’arrossegament de les cistelles.

-

Bomba per esbandir.

-

Bomba per omplir cubà.

-

Absència de taps a cada braç ruixadors.

-

Extracció dels braços mitjançant el sistema click (sense eines)

-

Displays digitals.

-

Aturada automàtica per la no presencia de cistelles.

-

Aturada d’emergència.

-

Filtres a safates, bomba i dipòsit.

-

Recuperador de calor per bafs.

-

Conducció a exterior de bafs no reutilitzables en inox.

-

Adequació de taula d’entrada existent.

-

Adequació de taula de sortida existent.

- Caldrà especificar el consum elèctric en KW i el consum d’aigua en litres per hora.
- Així mateix, la màquina haurà d’estar connectada al desguàs existent.
Descalcificador (1 unitat):
-

Instal·lació de un descalcificador amb les característiques tècniques d’un
descalcificador :

-

Tipus Volga V- 38 TA 03207

-

Per garantir en tot moment la pressió necessària per el funcionament correcte del
descalcificador instal·lar un grup de pressió tipus:

-

Tipus DAB e.easybox.mini Ref 60163600

La maquinària s’ubicarà a la zona de rentat de la cuina del Complex Educatiu de Tarragona,
no obstant, el licitador haurà de prendre els amidaments oportuns per garantir la instal·lació
de la maquinària d’acord a les superfícies i passos previstos.

2.3 GARANTIA TÚNEL RENTAT
El període de garantia de l’equip serà de com a mínim 12 mesos per la maquinària, mà
d’obra i peces.

2.4 INSTAL∙LACIÓ DE L’EQUIPAMENT I MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees
on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin
produir com a conseqüència d’aquestes accions.
L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i
gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de
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funcionament i completament muntats els accessoris corresponents, així com, del
desmuntatge i retirada del rentavaixelles existent.
El proveïdor ha de garantir per part del servei tècnic la reposició de les diferents parts del
producte durant un període mínim de cinc anys a comptar des de la data de recepció de
l’equip.
En el moment d’entrega, l’empresa adjudicatària haurà de desinfectar la maquinària per
evitar la proliferació de la legionel·la, amb el seu corresponent certificat, que caldrà entregarlo en el mateix moment, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·la i la norma UNE 10000:30:2005 IN.

3. CERTIFICACIÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que s’eliminen els residus d'una manera controlada
a un abocador o a un drapaire registrat, d’acord amb les indicacions de l’Agència Catalana de
Residus de Catalunya.

4. FORMACIÓ
L’adjudicatari de la licitació es compromet a realitzar formació al personal de neteja i de
manteniment del Complex Educatiu de Tarragona, en tots els torns de treball, per a l’ús de
l’equip abans de la seva posada en marxa. La formació s'ha de fer en el propi CET.
Els dies i hores necessàries per la formació es pactarà amb el CET (Caps d’office i
manteniment).
També farà un acompanyament durant la primera setmana de posada en marxa del nou
equipament.

5. NORMATIVA APLICABLE
L’empresa adjudicatària es compromet a complir la normativa vigent d’aplicació, circulars,
instruccions i recomanacions de l’Agència Catalana de Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i el
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).

6. TERMINI D’EXECUCIÓ
L’entrega i posada en funcionament del rentavaixelles s’haurà de realitzar, prèvia comanda en
el termini del 4 al 28 d’agost de 2019. En el cas que no sigui possible, del 7 al 31 de
desembre de 2019.
Final d'obra:
Caldrà presentar:
• La documentació de tota la instal·lació realitzada (plànols, fitxes tècniques,
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certificats d'instal·lació).
• Legalitzacions de les actuacions realitzades. El cost de les legalitzacions
seran per compte de l'adjudicatari, i el CCSPT o SGGCS, SA es reservarà el
dret de designar la ECA.
• Tot en format digital i paper.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
A més de la documentació que s’especifica en el present plec de prescripcions
tècniques i en el plec de clàusules administratives particulars, per a poder presentar
l’oferta, l’empresa licitadora haurà d’acreditar que un tècnic competent en la matèria ha
visitat les instal·lacions i n’ha comprovat l’estat real, mitjançant una diligència expedida
per la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.
El director de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
Jean-Marc
Segarra Mauri DNI 40926017R
(SIG)

Signat digitalment
per Jean-Marc
Segarra Mauri - DNI
40926017R (SIG)
Data: 2019.06.14
12:59:31 +02'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELSERVEI DE BAR CAFETERIA AL CET -- 4 de 13

