PLEC
DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PER
CONTRACTAR
EL
SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS D'AIGUA FREDA AMB XARXA DE
TELELECTURA.
Primera. Objecte.
1.1. L’objecte d’aquest plec de condicions és determinar les prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació i execució de:
Subministrament de comptadors d'aigua freda per a la implantació de la xarxa
fixa de telelectura via ràdio VHF 169 Mhz.
1.2. El contracte inclou el trasllat de tot el material a les dependències del municipi de
Els Hostalets de Pierola, que indiqui HOSERPI SL SMC. Queda exclosa de l'objecte
del contracte la instal·lació dels comptadors.
1.3. L'any de fabricació dels comptadors serà 2019 o posterior. Els comptadors tindran
marcada aquesta informació.
Segona. Tipus de comptadors.
S'estableix 1 tipus de comptador:
Comptador d'aigua freda de calibre DN15 i Classe R 500 (segons Reial Decret
244/2016, pel qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre instruments de
mesura).
Tercera. Dimensions i característiques metrològiques.
3.1. Les dimensions i característiques metrològiques dels comptadors són les
següents:
•

Comptador d'aigua freda de calibre DN15
 Connexions:

◦










3/4” - 3/4”
3
Cabal nominal (Q3):
2,5 m /h
Rati (Q3/Q1):
500
Cabal mínim (Q1):
5 l/h
Cabal de transició (Q2):
8 l/h
3
Cabal màxim (Q4):
3.125 m /h
Cabal d'arrencada:
< 1 l/h
Pèrdua de càrrega a cabal nominal: < o =
0,63 bar
Pressió màxima admissible:
16 bar
Temperatura de servei (T):
0,1 ºC < T < 50 ºC
Capacitat màxima de lectura:
99.999,999
Totalitzador amb gir de 360º per facilitar la lectura

3.2. En tot el que es refereix a les característiques metrològiques, tecnològiques,
inscripcions, marques i verificació inicial, els comptadors compliran el que es disposa
la normativa següent:
•
•

R.D. 597/1998, de 10 de juny, pel qual es regula el Control Metrològic CEE
R.D. 244/2016, de 3 de juny, pel qual s'estableix el control metrològic que
realitza l'Administració de l'Estat.

3.3. Amb els lliurament dels comptadors, l'adjudicatari haurà de lliurar a HOSERPI
SL, els documents del fabricant que acreditin el control metrològic dels comptadors
subministrats i una verificació inicial de tots els comptadors. Aquest control es farà de
conformitat amb les normes citades al punt anterior.
Quarta. Característiques dels materials i de fabricació dels comptadors.
4.1. Els materials amb que estiguin fabricades les diferents parts o peces dels
comptadors a subministrar seran adequats a la seva funció i ocupació, resistents a
l'abrasió i a tot tipus de corrosió i especialment a l'acció de l'aigua potable distribuïda
per HOSERPI SL i han de complir es requisits següents:.
1.1.
El cos del comptador serà de llautó
1.2.
Els materials han de ser estables en el temps, mantenint les seves
propietats físiques (geometria, resistència, rugositat, etc.).
1.3.
No podran introduir alteracions en les característiques de l'aigua
subministrada (potabilitat, sabor, olor).
1.4.
Els materials utilitzats en la construcció del comptador no han de patir
afectacions, ni cap alteració, per variacions de temperatura de l'aigua entre
0ºC i 50ºC.
1.5.
Els materials plàstics que puguin incorporar els comptadors
subministrats no seran higroscòpics, ni les seves superfícies permetran
incrustacions de cap tipus.
1.6.
Els materials de les peces del comptador en contacte amb l'aigua
hauran de complir les normes relatives a materials susceptibles d'entrar en
contacte amb productes destinats al consum humà (R.D. 140/2003).
Els comptadors han d'estar dotats de filtre per poder realitzar la seva neteja sense
trencar el precinte ni manipular-lo.
4.2. Els comptadors hauran de presentar dispositius de protecció amb la finalitat
d'evitar el desmuntatge o la seva modificació i disposaran en el cos, capçal i suports
dels trepants necessaris per poder precintar l'aparell una vegada verificat.
Cinquena. Pressió.
5.1. Els comptadors han de suportar, sense que es produeixin fuites, exsudacions ni
deformacions, la pressió contínua de l'aigua, que denominarem pressió de treball i,
com a mínim durant 15 minuts, la pressió de prova.

5.2. La pressió de treball s'estableix en 15 kg/cm
de treball.
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i la de prova en 1,5 vegades la

5.3. En fàbrica tots els comptadors hauran de superar la pressió de prova.
L'adjudicatari amb el lliurament dels comptadors, haurà de lliurar a HOSERPI SL els
documents del fabricant que acreditin el control de pressió.
Sisena. Lectura dels comptadors.
6.1. La lectura del volum d'aigua registrat pel comptador s'ha de poder fer directament
de forma fàcil i ràpida en el visor del totalitzador amb una o diverses finestres. En
aquestes finestres els nombres enters es marcaran en negre sobre fons blanc i els
decimals vermell sobre fons blanc.
6.2. El tambor o element que reflecteixi les unitats mínimes visualitzades en el
totalitzador haurà de ser de moviment continu, de manera que el seu estat, moviment
o repòs, ens indiqui de manera contínua si s'està produint o no pas d'aigua. A més,
disposarà d'un indicador de moviment.
6.3. El totalitzador de lectura dels comptadors DN-15 tindrà una capacitat que permeti
almenys 6 dígits per als nombres enters i 3 per als decimals. Dels 3 decimals, 2 es
marcaran per registre en tambor i l'altre es podrà marcar per una o diverses
esferes. Els lectors dels comptadors de DN50 i superiors, disposaran de 6 dígits per
als nombres enters i 2 per als decimals.
6.4. El disseny del totalitzador permetrà una lectura fàcil en qualsevol posició.
Setena. Control sobre els comptadors.
7.1. HOSERPI SL. podrà realitzar anàlisis, assajos i proves dels materials que s'hagin
d'emprar, establir sistemes de control de qualitat i dictar les instruccions de detall que
consideri oportunes per a complir el contracte de subministrament.
7.2. Durant el període de subministrament, HOSERPI SL. podrà seleccionar d'entre els
comptadors subministrats en cada partida i de forma aleatòria un nombre d'unitats per
sotmetre'ls als controls metrològics de verificació
7.3.
Es considerarà superat el control metrològic de verificació quan els assajos de
cabal mínim (Q1), de cabal de transició (Q2) i de cabal màxim (Q4) estiguin dins dels
errors tolerats.
7.4. Si dels controls en resulta que alguna unitat de la partida subministrada no fos
conforme, HOSERPI SL atorgarà a l’adjudicatari un termini per tal que pugui
analitzar-los i presentar al·legacions. Si es confirma que no és conforme,
l'adjudicatari haurà de subministrador una partida nova complerta i assumir les
despeses de retirada i substitució dels comptadors subministrats que ja s’hagin
instal·lat.
Vuitena. Xarxa fixa de telelectura.

8.1. Els elements que componen la Xarxa Fixa de comunicació objecte del Contracte
són:
•
•
•

Mòduls de telelectura aplicats als comptadors d'aigua per recollir la lectura i les
alarmes corresponents, per comptadors individuals.
Mòduls de telelectura aplicats als comptadors d'aigua per recollir la lectura i les
alarmes corresponents, per comptadors en bateria.
Comptadors amb mòdul de radio integrat.

Novena. Característiques tècniques mínimes dels elements de la xarxa fixa de
telelectura.
9.1. Els mòduls de telelectura ha de complir els requisits següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Han de permetre la captació del valor de lectura del comptador de manera
inductiva, amb detecció de cabal invers.
S'han d'integrar sobre els comptadors de manera robusta, sense cables. Poden
estar integrats amb el comptador.
La tecnologia ha de ser sense fil, d'ús lliure, antenes discretes i de grandària
reduïda.
La tecnologia ha de garantir la seguretat enfront d'interferències, enfront d'usos
de terceres persones, xarxa dinàmica que garanteixi un rendiment de
comunicacions superior al 95%.
Si el comptador i el mòdul de telectura són dues peces separades, han de
poder re-configurar i re-utilitzar en cas de canvi de comptador.
L'alimentació s'ha de fer amb una bateria incorporada amb una autonomia
almenys de 10 anys amb un ritme d'una lectura diària (24 índexs horaris cada
dia).
Ha d'incorporar un règim de captura de dades cíclic i re-programable des
d'aplicació central.
Ha de tenir Valors parametrizables, esborrat d'alarmes automàtic per temps o
manual des del portal web habilitat per cada usuari i habilitació o inhabilitació
per a cadascun dels equips.
El conjunt de comptador i mòdul de ràdio ha d'estar protegit totalment contra
ingerències d'acció externa, pols i cops (IP68, IK07). L'adjudicatari haurà
d'acreditar-ho documentalment.

9.2. El servidor web ha de complir els requisits següents:
• Ha de permetre la recepció i emmagatzematge de les lectures dels Mòduls de
Lectura.
• Ha de tenir funcionalitats de detecció d'alarma que incloguin com a mínim fuita
d'aigua, cabal invers, frau i comptador aturat.
• Ha d'incorporar una base de dades i aplicació que permeti la navegació per les
taules de manera intuïtiva i que relacioni els mòduls de telelectura,, com a
mínim, amb el número d'abonat i número de comptador d'aigua.
• La capacitat d'emmagatzematge ha de permetre incorporar totes les lectures
corresponents al mes en curs de tots els dispositius instal·lats, i de la primera i

•

•
•
•
•

•

l'última lectures dels mesos anteriors des de la posada en funcionament de
cada comptador.
Ha d'enviar alarmes sobre situacions predefinides a l'usuari i/o els serveis
d'HOSERPI SL i de l'Ajuntament. La tramesa es farà per correu electrònic o
per missatge SMS HOSERPI SL, indicarà el tipus d'alarmes que ha de poder
rebre el ciutadà i els serveis d'HOSERPI.
Ha de permetre la recepció dels codis d'alarmes dels equips indicats a la base
9.1.
Ha de permetre una gestió àgil de tots els elements instal·lats i del seu inventari.
Ha de permetre gestionar el parc d'elements de la Xarxa Fixa, la seva consulta,
programació i el seu manteniment.
Ha de preparar el fitxer d'explotació (interface) de les lectures rebudes per a la
seva importació en el Sistema de Facturació i de Gestió de Clients de
HOSERPI SL . Aquest fitxer pot ser de creació automàtica (diària) i
emmagatzemat en un FTP, o sota demanda mitjançant accés per webservice
o similar. El format del fitxer haurà de ser CSV (separat per coma, punt i coma o
tabulador) o XML, i ha de poder incorporar totes les dades corresponents a
les lectures dels comptadors. El format del fitxer caldrà que sigui validat pels
serveis informàtics de HOSERPI SL. per tal de poder integrar les dades
correctament.
HOSERPI SL, podrà exigir que la informació es pugui transportar a fitxers
d'algun dels altres formats més habituals, com el CSV (separat per comes,
punt i coma o tabuladors) o XML.

Desena. Quantitats a lliurar.
10.1. Inicialment, i a la vista de la informació que hi ha a la memòria justificativa
del contracte, es fixen les quantitats de material a lliurar següents:
Concepte

Quantitat

Comptador d'aigua DN 15 (3/4"-3/4") equipat amb Mòdul VHF i joc de
ràcords de comptador

950

Comptador
d'aigua
que
comuniqui
amb
protocol
UNE82326/2010instal·lats en dues bateries amb radio “bus” DN 15 (3/4"3/4") equipat amb Mòdul VHF i joc de ràcords de comptador

50

10.2. Les unitats relatives al subministrament de comptadors seran orientatives i
es podran incrementar o reduir fins a un 20% pel mateix preu del contracte.
Onzena. Lliurament del material.
11.1. Abans de començar a lliurar els comptadors, i dins del termini màxim de
dos mesos a comptar des de la data de signatura del contracte i, l'adjudicatari haurà
de fer una prova amb els comptadors existents que indiqui HOSERPI per a
comprovar que la informació es rep i gestiona correctament d'acord amb les
previsions d'aquest plec de condicions. Si el sistema dóna errades, l'adjudicatari
disposarà d'un nou termini d'un mes per a solucionar els problemes. Si

transcorregut aquest mes, el sistema no funciona correctament, HOSERPI SL
podrà resoldre el contracte per incompliment de l'adjudicatari.
11.2. El lliurament dels comptadors es farà de la forma següent:
•
•
•
•
•
•
•

HOSERPI SL podrà fer les comandes per lots.
Per a cada lot indicarà a l’adjudicatari el nombre de comptadors de cada
tipologia mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l'adreça de correu
que indiqui l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de confirmar que ha rebut el correu.
La comanda es farà amb una antelació mínima d'1 mes.
Els comptadors es lliuraran al lloc que indiqui HOSERPI SL dins del terme
municipal de ELS HOSTALETS DE PIEROLA.
L’adjudicatari assumirà el cost del transport de cada lot independentment
del nombre de comptadors que inclogui.
HOSERPI SL, disposarà d’un termini de 3 anys a comptar des de la data de
signatura del contracte per a encomanar tots els comptadors. Passat
aquest termini, l’adjudicatari no està obligat a mantenir el preu del contracte.

Dotzena- Preu
El pressupost base de licitació per a la totalitat del contracte ascendeix a un import total
de (124.000,00 euros) CENT VINT I QUATERE MIL EUROS , IVA exclòs, calculat
mitjançant l'aplicació dels diferents elements al parc de comptadors previst en aquest
Plec de condicions Tècniques per a la total durada del contracte, més el possible
increment previst en la clàusula 10ª
El pressupost base es calcula amb els següents valors:
CONCEPTE

UNITATS PREU UNITARI

Subministrament, de comptadors

950

125 €

118.750 €

50

105 €

5.250 €

Id. Comptadors en bateria

PREU

DILIGÈNCIA: Aquest plec de condicions el va aprovar el Consell d’Administració en
sessió de 6 de maig de 2019.
Els Hostalets de Pierola 7 de maig de 2019.
Secretari del Consell d’Administració

