PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ DE LES MILLORES DE
L’EQUIP DE CAPTACIÓ DE FILM A LA PLANTA DE
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1. OBJECTE
Constitueix l’objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació del
subministrament de totes les peces necessàries per assegurar l’adequació i millora de la captació
de FILM així com el muntatge de la modificació de la xarxa de conduccions d’aspiració de FILM
de la Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp ubicada a Botarell.
Les empreses licitadores presentaran la documentació tècnica, definint amb tot detall els equips
a subministrar, els requeriments de funcionament i les especificacions dels equips, així com la
corresponent valoració econòmica pel subministrament, posada en marxa i verificació dels
rendiments a assolir.

2. INTRODUCCIÓ
La Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp, ubicada a Botarell té una capacitat de tractament de
85.000 tones / any de fracció RESTA. La línia de Pretractament Mecànic disposa d’un captador de
FILM fabricat per NESTRO que funciona mitjançant un motor elèctric i una turbina d’aspiració. El
sistema està muntat per captar FILM de la línia de RESTA.
Tant les juntes d’hermeticitat del separador alveolar, com les mànigues del filtre de partícules es
troben en mal estat, fet que afecta de forma notable sobre el funcionament i eficàcia del sistema
de captació.
L’indicador d’embrutament de les mànigues marca 1.600 Pa de pèrdua de càrrega en el filtre,
deu vegades per sobre del seu valor de funcionament normal. Això provoca una disminució
notable del cabal d’aspiració, així com una baixada d’eficiència de la captació de FILM donada la
pèrdua de velocitat de l’aire a causa de la pèrdua de càrrega del sistema.
Les juntes d’hermeticitat del separador es troben gastades, això provoca pèrdues d’aire en el
separador i un augment del pas de fins i plàstics fins el ventilador i el filtre. Tot això desencadena
l’embrutament del filtre i el desgast excessiu de la turbina del ventilador d’aspiració. La turbina
del ventilador presenta molt desgast.
Les caixes de pols del filtre no tenen gomes d’estanqueïtat, produint emissions de partícules en
aquests punts.
L’elevada presència de FILM en el separador balístic de RESTA fa que la recuperació d’altres
valoritzables es vegi disminuïda. Per això es requereix d’una millora en l’eficàcia de la captació a
fi d’eliminar fluxos multicapa a les cintes dels separadors òptics i permetre la correcta
identificació i separació de valoritzables.

3. OBJECTIUS
Els objectius d’aquest plec són:
1. Definir la situació de partida per a que les empreses licitadores puguin adequar el
seu subministrament a les necessitats de la Planta de Tractament mecànic-Biològic,
que són l’adequació del sistema de captació de FILM actual i la millora en l’eficàcia
de captació de FILM.
2. Descriure el procediment a seguir per contractar el subministrament.
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4. PROCEDIMENT ESTABLERT
4.1. Contingut de la proposta

SOBRE “B” segons plec prescripcions administratives.
Haurà d’incloure la documentació necessària que justifiqui els diferents criteris de valoració
puntuables i permeti comprovar que les especificacions tècniques dels equips subministrats
s’ajusten als requeriments del plec:
Oferta econòmica pel present contracte de subministrament que inclou el detall dels treballs
llistats en el punt 4.2. “abast dels treballs”
Termini d’execució de subministrament
Documentació tècnica i especificacions que permetin justificar que l’abast dels treballs i
equips inclosos dins del subministrament s’ajusten als requeriments d’aquesta licitació, com
podrien ser de forma indicativa i no excloent:
-

Documentació tècnica dels equips a l’operació proposada d’adequació i millora de la
captació de FILM.
Complements específics per l’operació proposada, inclosos a l’oferta de subministrament
i no especificats per aquest plec.
Rendiments / eficàcia de separació que es podrà aconseguir.
Instruccions de muntatge.
Manual d’operació.
Manual de manteniment programat i vida útil de les peces.
Referències en aplicacions similars.
Detall del subministrament: llistat d’equips i complements inclosos en el
subministrament.
Altra documentació rellevant a criteri de l’empresa licitadora per la seva valoració en
aquesta licitació.

4.2. Abast dels treballs
L’empresa adjudicatària inclourà al seu càrrec les següents activitats dins el present contracte
de subministrament.
- Descripció de l’abast dels treballs i subministraments.
- Subministrament i muntatge dels equips necessaris per a millorar el rendiment de
l'equip actual.
- Transport dels subministraments fins a la Planta de Tractament Mecànic-Biològica del
Baix Camp.
- El desmuntatge dels conductes marcats per l'adjudicatari serà realitzat per SECOMSA
GESTIO, SL segons les instruccions de l'adjudicatari prèvia planificació dels mateixos i
acord entre les dues parts, com a mínim 15 dies abans de l’execució dels mateixos.
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- Els mitjans d'elevació serien assumits per SECOMSA GESTIO, SL fins a un màxim de 15
dies d'elevador de braç articulat i 8 hores de grua. Un cop superat aquests períodes,
l’adjudicatari n’assumirà el càrrec.
- Posada en marxa i proves del correcte funcionament de cada equip, justificant la
capacitat i eficàcia de separació obtinguda d’acord amb les especificacions del punt
5.4.
- Garantia per a cada equip: mínim 8.000 hores de funcionament o dos anys.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
L’equip actual instal·lat a la Planta de Tractament Mecànic-Biològic es:
Components equip NESTRO:
Ventilador principal Zenner (veure dades a baix)
Separador Alveolar 2100
Filtre Jet 9/5/38 de 4 cossos
Dades tècniques del ventilador:
Nom: Ventilador Equip NESTRO
Fabricant: Zenner Ventilatoren GmbH
Nombre de màquina: 70.952
Número de registre: 603/08
Any: 2008
Capacitat nominal: 10.529 m3 / s
Pressió màxima: 2928 Pa
Densitat: 1'2 kg / m3
Velocitat: 1.475 rpm
Potència: 44,92 kW
Temperatura màxima: 80 ° C
5.1. Llistat recanvis per adequar l'equip actual
El llistat mínim dels recanvis a subministrar a fi d'adequar l'equip actual a les condicions ideals
de treball serà el detallat a continuació. Les peces seran originals NESTRO o similars. En el cas
de peces similars, s’haurà d’aportar documentació justificant la seva compatibilitat al sistema
NESTRO.
POSICIÓ
1
2
3
4
5

QUANTITAT
180 unitats
2 unitats
3 unitats
1 unitat
6 metres

DESCRIPCIÓ
Mànega Filtrant
Junta Hermeticitat Tangencial
Junta Hermeticitat Perimetral
Turbina per a ventilador ZENNER
Junta Goma Contenidors filtre

CODI
500007238
372121051
372121052
000035
53221691

Pàgina 5 de 7

5.2. Llistat per millorar la captació de FILM
5.2.1. Llistat d'equips mínim per millorar la captació de FILM
POSICIÓ

QUANTITAT

6

3 unitats

7

1 unitat

8

Segons
disseny

DESCRIPCIÓ
Campanes especials de captació de FILM
tipus JOKER o similar
Xarxa de conduccions totalment nova per
optimitzar la velocitat de l’aire
Punts de registre per neteja cada 4
metres

CODI
999999
999999
999999

5.2.2. Especificacions de la xarxa de conductes a executar
El muntatge de la xarxa de conduccions i la seva interconnexió amb la xarxa existent anirà a
càrrec de l'adjudicatari, sent les especificacions mínimes per als conductes la següent:
Qualitat en acer galvanitzat
Gruixos estàndard de 0'75 a 1'25 mm segons diàmetres
Colzes + 1 metre després de cada colze gruix 2 mm
Colzes radi de curvatura 2 D
Brides reforçades
Registres cada 4 metres
Fixació a coberta mitjançant cable d'acer

5.3. Requeriments a assolir amb el present subministrament
Un cop adequat l’equip amb els recanvis suficients i executades les millores esmentades als
punts anteriors, el conjunt global haurà de satisfer els següents requeriments:

- 3 punts de captació d'FILM diferenciats
- Eficiència de recuperació de FILM mínim 80%
- Disponibilitat equip superior al 95%
- Puresa del material recuperat superior al 90%
- Temps sense neteja vàlvula alveolar màxim 1 cop cada 8 hores
- Temps sense neteja de campana màxim 1 vegada per setmana
- Temps sense neteja del conducte màxim 1 cop per mes
- Certificació final instal·lació CE. Plànols As-Built en format digital.
- Legalitzacions exigibles.

5.4. Proves de garantia
Un cop finalitzats els treballs a realitzar, dins del termini d'execució assumit per l'adjudicatari
en la seva oferta, es procedirà a realitzar les proves de garantia. Per això es comptabilitzarà el
FILM recuperat durant 5 dies consecutius en producció normal de la Planta i es verificaran els
següents paràmetres:
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- % en pes FILM recuperat / tones processades > 1'25% en pes
- Es caracteritzaran 3 bales de dies aleatoris per comprovar que la puresa recuperada
sigui superior al 90% en FILM
- Es comptabilitzaran les hores productives i els temps no productius deguts a
l'aspiració de FILM per obtenir un valor de disponibilitat superior al 95%
- Es verificarà l'embrutament de cada component de l'aspiració de FILM segons els
criteris:
Temps sense neteja vàlvula alveolar màxim 1 cop cada 8 hores
Temps sense neteja de campana màxim 1 cop per setmana
Temps sense neteja del conducte màxim 1 cop per mes
Si els valors són correctes, es donarà per finalitzada la posada en marxa i s'iniciarà el període
de garantia.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
6.1. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 10 punts)
Es valorarà com a millora del subministrament i muntatge un termini de lliurament proposat
inferior a 8 setmanes de forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta que proposi un
termini de lliurament més curt.
6.2. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 90 punts de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les
especificacions tècniques marcades.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 90 × {1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥

7. NORMATIVA ESPECÍFICA
Les empreses licitadores faran constar a la memòria tota la reglamentació vigent d'obligat
compliment dels equips que subministrarà que li siguin d'aplicació i inclouran la seva
justificació. L'empresa adjudicatària restarà a disposició de qualsevol sol·licitud de justificació
addicional no presentada en la memòria.

8. PRESSUPOST
El pressupost màxim d'aquesta contractació és de 40.083,92 € (quaranta mil vuitanta-tres
euros amb noranta-dos cèntims) més IVA.
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