PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT D’UN
ESPECTRÒMETRE D’EMISSIÓ
ATÒMICA MITJANÇANT PLASMA
ACOBLAT INDUCTIVAMENT (ICP-OES)

Plec de clàusules tècniques

1. ANTECEDENTS
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. (en endavant, EMATSA),
realitza serveis analítics en el Laboratori situat a la ctra. N-240, km 3 de Tarragona.
Entre l’equipament de què disposa el Laboratori d’EMATSA per a donar cobertura a
les diferents determinacions analítiques que té en servei es troba l’espectròmetre
d’emissió atòmica mitjançant plasma acoblat inductivament (en endavant ICP-OES).
Aquest equip va ser instal·lat a finals de l’any 2009 i convé procedir a la seva
substitució.

2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC
L’objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la
contractació, per procediment obert, del subministrament, instal·lació i servei de
manteniment preventiu i correctiu d’un ICP-OES al Laboratori d’EMATSA.
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP A SUBMINISTRAR
A continuació es descriuen les característiques tècniques mínimes requerides de
l’equip a subministrar a EMATSA per part de l’adjudicatari.
3.1. Sistema d’introducció de mostres
Ha d'incloure:
•

Una cambra de nebulització ciclònica i nebulitzador concèntric.

•

Una bomba peristàltica amb, almenys, 3 vies, per tal que sigui possible la
introducció del patró intern de forma on line.

•

Una torxa que permeti treballar en mode axial i radial sense canviar-la de
posició.

•

Un controlador de flux màssic pel gas de nebulització, que permeti una
optimització fina dels fluxos de nebulització.

•

En la seva configuració estàndard, l’equip ha de disposar de capacitat
d'introducció directa de mostres amb un 3% de sòlids dissolts totals, sense
necessitat de dilució prèvia o de realitzar modificacions de maquinari.
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•

Inclourà un sistema d'injecció ràpida de mostres, amb una vàlvula d’almenys 6
vies. Permetrà l'addició en línia de patró intern. El sistema s'ha d'integrar en
l'equip i ser controlat completament des del programari de l’ICP-OES. Es
podran admetre altres sistemes sempre que siguin d’igual o millor prestacions.

3.2. Mostrejador automàtic
•

El sistema ha d'estar equipat amb un mostrejador automàtic de mostres líquides
amb un mínim de 100 posicions, apte per a tubs de polipropilè de 16x100mm i
12 ml de capacitat i un mínim de 8 posicions per tubs cònics de 50mL.

•

El mostrejador ha de tenir ports de sortida pel control automàtic computat i el
seu ús ha d'estar integrat en el software de control de l'ICP-OES.

3.3. Optica
•

Òptica de lectura simultània (axial i radial) en tot el rang UV i Visible: la lectura
s’ha de fer simultàniament dins del mateix mètode analític fins i tot per un mateix
element químic a analitzar.

•

Sistema òptic que disposi d’un detector que sigui capaç de treballar en l’interval
de longituds d’ona entre 170 i 770 nm.

•

Resolució màxima de 8 pm a 200nm.

3.4. Software
•

Ha d'incloure mòdul fora de línia per treballar i reprocessar dades sense
necessitat de connexió a l'equip.

•

Capacitat de quantificar utilitzant la tècnica d’estàndard intern.

•

Possibilitat d'emmagatzemar les dades primàries de l'anàlisi, per al seu
posterior reprocessament.

•

El programari inclourà funcions avançades per a la correcció d'interferències
espectrals, tant per casos d'interferència parcial com interferència total del
senyal de l'element químic d'interès per altres elements presents en la matriu.

•

Ha d'incloure funcions de control de qualitat: precisió, exactitud, linealitat
(coeficients de correlació i residuals), control de la concentració equivalent de
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fons (BEC), avaluació del patró intern per mostres i patrons, avaluació de blancs
i patrons de control.
•

El sistema ha de generar reports de resultats exportables a LIMS Labware V8,
del tipus TXT o CSV.

3.5. Subministrament d’un kit de fungibles
L’equip subministrat inclourà un kit addicional de tots els materials fungibles, incloent
torxa, injector, nebulitzador, conus (si calen), tubs de la bomba peristàltica, sondes
d’aspiració i qualsevol altre fungible necessari.

3.6. Equip informàtic
Els equips informàtics subministrats han de tenir la suficient capacitat i velocitat per tal
de poder processar tot el volum d’informació generada.
L’instrument ha de permetre fer el tractament de les dades en un segon ordinador
aportat per EMATSA, amb el software necessari instal·lat en el mateix. A tal efecte,
s’inclouran les llicències de software necessàries. La instal·lació de l’equip inclourà la
configuració del segon ordinador amb el software de tractament de dades.
L’ordinador ha de permetre treballar amb l’equip de manera fluida i ha de tenir les
següents característiques mínimes:
•

Sistema operatiu Windows 10 Professional 64 bits

•

Tarja de xarxa lliure per la connexió a la xarxa del laboratori.

•

L’adjudicatari de manera coordinada amb el departament TIC d’EMATSA
configuraran el PC de la següent manera:
o Que quedi en domini dintre de la xarxa del Laboratori.
o El nom del PC en el sistema operatiu serà el que el TIC subministri.
o L’antivirus ha de ser configurat de manera que no interfereixi amb el
software de l’equip mentre estigui treballant.
o Caldrà configurar un sistema per poder realitzar un diagnòstic en remot
per part del Servei Tècnic.
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•

Processador: 1 x Core i5 de darrera generació / 3.4 GHz o superior tenint en
compta les necessitats de l’equip.

•

RAM: 8 GB o superior tenint en compta les necessitats de l’equip

•

Disc dur: 500 GB SSD o superior tenint en compta les necessitats de l’equip.

•

Monitor de 27”

3.7. Taula de treball
El subministrament inclourà la taula/es de treball (a ser possible amb rodes),
necessària/es per a col·locar l’equip i els seus accessoris en una superfície òptima de
treball.
3.8. Estat de l’equip
L’equip ha de ser nou, testejat a fàbrica i traslladat a les instal·lacions d’EMATSA, i no
es podrà haver fet servir en demostracions, exposicions, fires, etc. La data de
fabricació de l’analitzador no podrà ser anterior a 6 mesos des de la data d’entrega del
mateix.
4. UBICACIÓ, FORMA DE LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE L’EQUIP
L’equip objecte del present plec se subministrarà i instal·larà al Laboratori d’EMATSA
ubicat a la ctra. N-240, km 3 de Tarragona (CP 43007).
En cas de que sigui requerit per EMATSA, el contractista retirarà sense cap cost
addicional l’equip antic de les seves instal·lacions.
El transport de l’equip fins a la seva ubicació definitiva al Laboratori d’EMATSA, la
seva instal·lació i la seva posada en marxa correran a càrrec del Proveïdor.
Una vegada resolta l’adjudicació de l’equip, l’empresa guanyadora disposarà d’un
període màxim de 2 mesos per a realitzar la instal·lació de l’equip al Laboratori
d’EMATSA, a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte.
Respectant aquest termini màxim, EMATSA i el Proveïdor pactaran la data i hora
concreta de lliurament de l’equip.
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EMATSA podrà realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui
oportuns en qualsevol moment en presència del Proveïdor, el qual haurà de facilitar al
màxim la seva execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que
siguin necessaris.
En qualsevol cas, el control de qualitat que porti a terme EMATSA, no eximeix al
Proveïdor de realitzar el seu propi control de qualitat en la posada en marxa de l’Equip,
a fi de garantir el compliment d’aquest amb les especificacions tècniques mínimes
establertes en el present plec, així com, amb les especificacions addicionals ofertes
pel Proveïdor a la seva oferta tècnica. En cas que EMATSA ho requereixi, el Proveïdor
estarà obligat a facilitar la documentació acreditativa del control de qualitat que efectuï.
La documentació que el Proveïdor ha de facilitar a EMATSA amb el subministrament
de l’equip, com a mínim, inclourà el/els Certificats de conformitat CE que
corresponguin segons la normativa vigent i els Manuals d’operació i manteniment, tota
la documentació que acompanyi tant al software com al hardware, així com tota la
informació complementaria que calgui per a un ús segur i eficient de l’equip.

5. FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Dins de les tasques incloses en la posada en marxa de l’equip, es requereix que el
Proveïdor realitzi un curs de formació del funcionament de l’equip i del seu software
que possibiliti la correcta utilització als usuaris, el manteniment i diagnòstic bàsic
d’anomalies de funcionament.
La formació es realitzarà a les instal·lacions d’EMATSA i la durada mínima serà de 32
hores laborables. Consistirà en una part teòrica i una part pràctica on es posaran en
servei els mètodes d’anàlisi d’aigües residuals, cations majoritaris en aigües de
consum i residus digerits.
Caldrà emetre un diploma de certificació d’aprofitament del curs.
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6. PROVA DE FUNCIONAMENT
L’equip ha de ser capaç de superar la següent prova de funcionament, la qual es
realitzarà dins dels 15 dies posteriors a la data de finalització del curs de formació
impartit pel proveïdor al personal de laboratori que operarà l’equip.

La prova es realitzarà amb la recta de calibratge de rutina del laboratori, que està
formada pels següents patrons:

PAT1

0,01 mg/L Be, Cd, Mo, Sb, Se

PAT2

0,02 mg/L As, Be, Cd, Mn, Mo, Sb, Se

PAT3

0,025 mg/L Tl

PAT4

0,04 mg/L As, Be, Cd, Mn, Mo, Sb, Se, Tl, Ni

PAT5

0,05 mg/L de Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb,
Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn + 0,5 mg/L de K

PAT6

0,1 mg/L Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Ti, Tl, V, Zn + 1 mg/L de K

PAT7

0,5 mg/L Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Ti, Tl, V, Zn + 5 mg/L de K

PAT8

1 mg/L Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Ti, Tl, V, Zn + 10 mg/L de K

PAT9

2,5 mg/L Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Ti, Tl, V, Zn + 25 mg/L de K

PAT10 5 mg/L Ag, Al, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Ti, Tl, V, Zn + 50 mg/L de
K
L’avaluació de la recta, per cada element, haurà de complir que:
•

L’anàlisi dels residuals haurà de trobar-se:
o

De l’ordre del ± 10% per punts de concentració superior a 0,05 mg/l

o De l’ordre del 20% per punts de concentració inferior a 0,05 mg/l.
•

El coeficient de determinació r2 haurà de ser > 0,99.
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•

La RSD de les lectures de cada punt de la recta haurà de l’ordre del 10% i
en cap cas superar el 15%.

A continuació s’analitzarà un blanc de verificació, que haurà de complir, per cada
element, que el seu senyal sigui inferior a 1/3 del senyal obtingut en el primer punt de
la recta.
Seguidament, analitzarem 6 repeticions d’un patró de control (QC) a nivells baixos
(PB). Les concentracions a avaluar es troben en la taula 1. La RSD en cada element,
haurà de ser < 20%. Per cada element, s’haurà d’obtenir una exactitud > 90%.
El coeficient de variació de les 6 repeticions haurà de ser <10%.
Continuarem amb l’anàlisi de mostres, que constarà de tres tipus de matriu: aigua de
diàlisi, lixiviat i aigua residual, aportades pel laboratori, en el següent ordre:
•

3 repeticions d’una mostra d’aigua de diàlisi.

•

3 repeticions de la mateixa mostra dopada als nivells de concentració del
DOP1 de la taula 2.

•

3 repeticions d’un lixiviat d’un residu.

•

3 repeticions del mateix lixiviat dopat als nivells de concentració del DOP2
de la taula 2.

•

3 repeticions d’una mostra d’aigua residual.

•

3 repeticions de la mateixa mostra dopada als nivells de concentració del
DOP2 de la taula 2.

La RSD de tots els resultats que es trobin dins del rang de treball, haurà de ser de
l’ordre del 10% i en cap cas que superi el 15%.
Els resultats, en les diferents matrius i per cada metall, també hauran de complir que
la diferència entre les mitjanes aritmètiques entre les 3 mesures originals i les
dopades, no ha de diferir més d’un 15% de la concentració addicionada.
Per finalitzar, analitzarem 6 repeticions d’un patró de control (QC) a nivells de 5PB.
Les concentracions a avaluar es troben en la taula 1. La RSD en cada element, haurà
de ser < 10%. Com a resultat de l’avaluació dels resultats obtinguts, per cada element,
s’haurà d’obtenir una exactitud > 90%.
El coeficient de variació de les 6 repeticions haurà de ser <10%.
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Taula 1
ELEMENT

PB (mg/L)

5PB (mg/L)

Ag

0,05

0,25

Al

0,05

0,25

As

0,02

0,1

B

0,1

0,5

Ba

0,05

0,25

Be

0,01

0,05

Cd

0,01

0,05

Co

0,05

0,25

Cr

0,05

0,25

Cu

0,05

0,25

Fe

0,05

0,25

K

0,05

0,25

Mn

0,02

0,1

Mo

0,01

0,05

Ni

0,04

0,2

Pb

0,05

0,25

Sb

0,01

0,05

Se

0,01

0,05

Ti

0,05

0,25

Tl

0,025

0,125

V

0,05

0,25

Zn

0,05

0,25
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Taula 2
ELEMENT

DOP1 (mg/L) DOP2 (mg/L)

Ag

0,05

0,1

Al

0,05

0,1

As

0,02

0,04

B

0,1

0,2

Ba

0,05

0,1

Be

0,01

0,02

Cd

0,01

0,02

Co

0,05

0,1

Cr

0,05

0,1

Cu

0,05

0,1

Fe

0,05

0,1

K

0,05

0,1

Mn

0,02

0,04

Mo

0,01

0,02

Ni

0,04

0,08

Pb

0,05

0,1

Sb

0,01

0,02

Se

0,01

0,02

Ti

0,05

0,1

Tl

0,025

0,05

V

0,05

0,1

Zn

0,05

0,1

Tota la seqüència d’anàlisi (recta/blanc/patrons/mostres) es durà a terme amb l’addició
de patró intern. El valor del patró intern en la seqüència no haurà de variar més d’un
20% respecte al valor mig obtingut amb els punts de la recta.
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7. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU
7.1. El subministrament de l’equip inclourà un servei de manteniment preventiu i
correctiu durant un període de 10 anys a comptar des de la data de posada en marxa
de l’equip. Atès que se suposa que el primer any de vida de l’equip està suportat per
la garantia del fabricant, els licitadors participants hauran de presentar oferta
econòmica pels següents 9 anys de vida útil de l’equip.
El mètode de pagament del servei de manteniment serà el següent: una vegada
finalitzat el primer any de vida de l’equip, comptat a partir de la data de posada en
marxa del mateix, el proveïdor enviarà amb periodicitat mensual la factura
corresponent al servei de manteniment del mes en curs. L’import d’aquesta factura
serà la part proporcional corresponent i s’emetrà dins dels primers cinc dies del mes
en curs. Durant els 9 anys de vida útil de l’equip posteriors a la finalització del primer
any de garantia del mateix, s’emetran, doncs, un total de 108 factures mensuals.
7.2. L’adjudicatari disposarà d’un servei telefònic i telemàtic per identificar i resoldre
problemes de software i hardware en un període màxim de 24 hores a comptar des
de la notificació del problema.
7.3. Reparacions en el Laboratori d’EMATSA, tant del hardware com del software en
un període màxim de 72 hores a comptar des de la notificació de l’avaria.
7.4. Seran sense cost tant la mà d’obra, els desplaçaments i totes les peces utilitzades,
inclòs tots els fungibles necessaris per la reparació i/o revisió de l’equip.
7.5. Estarà inclosa la reparació o substitució dels elements que generen el plasma,
així com les bobines de càrrega o qualsevol altra peça implicada.
7.6. Inclourà sense cost: Una visita anual per dur a terme un manteniment preventiu
complet en la qual es duran a terme accions de neteja, ajustos, lubricacions, probes
etc.. així com la substitució, sense cost, de les peces i fungibles que calguin.
7.7. Es durà a terme una verificació de l’equip que certifiqui que els paràmetres d’ajust
estan dins d’especificacions. A tal efecte, s’emetrà un document que ho certifiqui.
7.8. Estaran incloses, sense cost, les actualitzacions de software i les millores
tècniques de hardware o “upgrades” que l’equip pugui tenir durant el període de
vigència del contracte.
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7.9. Si durant els 3 primers anys de vida de l’equip, comptats des de la posada en
marxa del mateix, es produeix un canvi d’ubicació de l’equip, estarà inclosa, sense
cost, l’assistència tècnica necessària (presencial si fos el cas) per a dur a terme
l’esmentat desplaçament. Caldrà fer una verificació del correcte funcionament de
l’equip, tal i com s’estableix al punt 7.7.
8. INCOMPLIMENTS
Els incompliments de les condicions del subministrament establertes en el present
plec o de normes de caràcter general aplicables al present contracte seran objecte de
l’aplicació de penalitzacions.
Es defineixen els següents incompliments que seran objecte de penalització:
8.1. No superar les proves de funcionament segons el punt 6.
8.2. Lliurar els productes a subministrar en un termini superior al termini previst, sense
una causa que ho justifiqui.
9. PENALITZACIONS
9.1. Si l’equip no supera la prova de funcionament, EMATSA es reserva el dret de
retornar l’equip a l’empresa adjudicatària. Les despeses ocasionades pel
subministrament i posterior devolució de l’equip aniran a càrrec de l’empresa
adjudicatària, sense cap cost addicional per EMATSA.
9.2. Per cada mes sencer que se superi la data de lliurament màxima establerta pel
licitador es farà un descompte sobre el preu de licitació de l’equip de l’1%.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Signat: Ginés Sánchez Pérez
Responsable Unitat Tècnica de Laboratori
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